
Braki formalne ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

w 2017r. przez organizacje pozarządowe, które podlegają uzupełnieniu. 

 

W dniu 28 grudnia 2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

zleconych przez Powiat Wągrowiecki w 2017r., na którym dokonano oceny formalnej złożonych ofert. 

 

Nazwa oferenta oraz braki polegające uzupełnieniu: 
 

1. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego 

- brak sprawozdania merytorycznego za rok 2015  

2. Miejski Klub Sportowy „LIDER” 

- brak wyciągu ze statutu zawierającego cele statutowe i sposób ich realizacji 

- nieprawidłowe poświadczenie dokumentów z zgodność z oryginałem 

3. Uczniowski Klub Sportowy „MOS Gołańcz” 

- brak sprawozdania merytorycznego za rok 2015  

4. Klub Jeździecki SOKÓŁ Damasławek 

- brak dokumentu potwierdzającego które z osób reprezentujących stowarzyszenie są upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia 

5. Miejski Klub Pływacki Wągrowiec 

- nieprawidłowe poświadczenie dokumentów z zgodność z oryginałem 

6. Stowarzyszenie Sportowe SZKWAŁ 

- nieprawidłowe poświadczenie dokumentów z zgodność z oryginałem 

7. Wągrowiecki Klub Karate Tiger 

- dokument potwierdzający zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego  

8. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Odział w Wągrowcu im. Waldemara Balcerowicza 

- nieprawidłowo podpisane oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych 

- brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 

- brak sprawozdania merytorycznego za rok 2015  

- brak wyciągu ze statutu zawierającego cele statutowe i sposób ich realizacji, 

9. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” 

- nieprawidłowe poświadczenie dokumentów z zgodność z oryginałem  

10. Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego 

- nieprawidłowe poświadczenie dokumentów z zgodność z oryginałem 

11. Fundacja „Wiedzieć Jak” 

- brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 

- brak sprawozdania merytorycznego za rok 2015  

- brak wyciągu ze statutu zawierającego cele statutowe i sposób ich realizacji, 

12. Stowarzyszenie Zdrowy Styl 

- brak podpisu na oświadczeniu o braku zobowiązań publiczno – prawnych  



Oferenci są zobowiązani do usunięcia braków formalnych w nieprzekraczalnym terminie 5 dni 

następujących po dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, tj. do dnia 03 stycznia 2017 r.                      

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. 

Komisja Konkursowa 


