
 

 
Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 1/2022 na wykonanie zadań publicznych 

pn. „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki”  

posiadające uchybienia formalne  

 
 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dopuszcza się uzupełnienie uchybień formalnych w 

terminie 3 dni od dnia pisemnego lub telefonicznego powiadomienia. Jednocześnie 

informujemy, że poniższy wykaz nie zawiera pełnej oceny formalnej, lecz zestawienie 

uchybień formalnych możliwych do usunięcia. 

 

Uzupełnień należy dokonać do 30 marca 2022 r.  

 

Lp. Numer 

oferty  
Nazwa Oferenta Nazwa zadania  Uwagi  

1.   

1324/2022 

Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej „Radziejowianka” 

Organizacja 

imprez 

sportowych, 

rozgrywek dla 

młodzieży 

szkolnej i 

mieszkaców 

Brak potwierdzenia 

zgodności z oryginałem 

dokumentu 

potwierdzającego 

posiadanie rachunku 

bankowego. 

 

2.  1574/2022 

 

Liga Obrony Kraju  

Szkolne Koło przy ZSM w 

Radziejowie  

Strzelectwo 

sportowe – sport 

i rekreacja w 

Powiecie 

Radziejowskim  

 Brak oświadczenia o 

zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

3.  1587/2022 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

Przemystka  

 

 

Organizacja 

turniejów i 

działalność 

statutowa UKS 

„Przemystka” 

Brak oświadczenia o 

zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 Brak potwierdzenia 

zgodności z oryginałem 

dokumentu 

potwierdzającego 

posiadanie rachunku 

bankowego. 

  

4.  1632/2022 Uczniowski Klub Sportowy 

„Mechanik” 

Przy Zespole Szkół 

Mechanicznych  

 

 

Turnieje 

Brak drugiego podpisu 

osoby uprawnionej do 

podejmowania 

zobowiązań w złożonych 

oświadczeniach. 

Niewłaściwa nazwa 

rodzaju zadania 

publicznego wskazana w 

ofercie. 

Kalkulacja 



przewidywanych 

kosztów realizacji 

zadania nieczytelna.   

5.  1638/2022 Stowarzyszenie „Szkoła Sercem 

Wsi” w Pocierzynie 

 Brak tytułu zadania 

publicznego  

 

 
W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych  

Oferta nie będzie rozpatrywana  

Kontakt: Małgorzata Patyk tel. 54 285 3018 wew. 128  

email: m.patyk@radziejow.pl 

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.patyk@radziejow.pl


 

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 2/2022 na wykonanie zadań 

publicznych pn. „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających 

dorobek kulturalny i artystyczny regionu”  

posiadające uchybienia formalne  

 
 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dopuszcza się uzupełnienie uchybień formalnych w 

terminie 3 dni od dnia pisemnego lub telefonicznego powiadomienia. Jednocześnie 

informujemy, że poniższy wykaz nie zawiera pełnej oceny formalnej, lecz zestawienie 

uchybień formalnych możliwych do usunięcia. 

 

 

Uzupełnień należy dokonać do 30 marca 2022 r. 

 

 

Lp. Numer 

oferty  
Nazwa Oferenta Nazwa zadania  Uwagi  

1.   

1626/2022 

Towarzystwo Miłośników Kujaw 

w Radziejowie 

60 lat powstania 

Towarzystwa 

Miłośników 

Kujaw w 

Radziejowie  

Brak dokumentu 

potwierdzającego 

posiadanie rachunku 

bankowego. 

2.  1639/2022 

 

Stowarzyszenie „Szkoła Sercem 

Wsi” w Pocierzynie  

 

 

 

Organizacja 

konkursów: 

literackiego i 

plastycznego 

dotyczących 

tradycji i 

zwyczajów 

kujawskich. 

 

 

Brak uwag 

 

 

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych  

Oferta nie będzie rozpatrywana  

 

Kontakt: Małgorzata Patyk tel. 54 285 3018 wew. 128 

email: m.patyk@radziejow.pl 

 

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu.  
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