
Załącznik do Zarządzenia Nr 30.2012 
Wójta Gminy Parchowo 
z dnia  23.03.2012 

 
INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 09.03.2012 r. – 19.03.2012 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu, podczas którego 
komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert, dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację 
zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w  2012 roku.   
Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela. 

OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Zadanie publiczne wskazane w ofercie Wnioskowana  
kwota dotacji 

Ilość 
uzyskanych 

punktów 

Przyznana 
kwota dotacji 

1. Klub Sportowy „Stegna” Parchowo 
Organizacja, przygotowanie i uczestnictwo  
w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych  
z uwzględnieniem środowisk patologicznych 

16 100 zł 127 9 000 zł 

2. Stowarzyszenie „Osiem” Żukówko 
Organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób z terenu 
gminy uzależnionych od alkoholu oraz tych, które 
ukończyły terapię podstawową 

5 000 zł 118 1 000 zł 

3. Klub Sportowy „Grom” Nakla 
Organizacja, przygotowanie i uczestnictwo w 
regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych  
z uwzględnieniem środowisk patologicznych  

18 500 zł 126 9 000 zł 

4. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” Bytów 

Propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin 
sportowych, ogólnorozwojowych w formie treningów, 
zajęć sportowych, organizację zawodów i rozgrywek, 
udział w zawodach i rozgrywkach, zakup sprzętu 
sportowego 

5 684,84 zł 84 1 000 zł 



OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (ZŁO ŻONE PO TERMINIE) 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Zadanie publiczne wskazane w ofercie Wnioskowana kwota dotacji 

    

    

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (NIESPEŁNIAJ ĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH POMIMO WEZWANIA DO 
UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH) 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Zadanie publiczne wskazane w ofercie 
Wnioskowana  
kwota dotacji 

Powód niedopuszczenia do oceny 

     

     

 

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY 
(NIESPEŁNIAJ ĄCE WYMOGÓW DOTYCZ ĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA) 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
pozarządowej 

Zadanie publiczne wskazane w ofercie 
Wnioskowana  
kwota dotacji 

Powód niedopuszczenia do oceny 

     
 
 

 
Sporządził: 

Nie było ofert niedopuszczonych do oceny z powodu niespełnienia wymogów dotyczących sposobu realizacji zadania 
 

Nie było ofert niedopuszczonych do oceny z powodu niespełnienia wymogów formalnych pomimo wezwania do uzupełnienia braków 
formalnych 

Nie było ofert niedopuszczonych do oceny z powodu niespełnienia wymogów formalnych pomimo wezwania do uzupełnienia braków 
formalnych 

Nie było ofert niedopuszczonych do oceny z powodu złożenia po terminie 


