
Lp. Zakres zadania Nazwa organizacji Nazwa zadnia Braki formalne, nieprawidłowości 

1 Działalności na rzecz 

kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

Stowarzyszenie Twórców 

i Artystów Pasja w 

Krapkowicach 

Promocja Miasta 

Krapkowice poprzez 

Sztukę – otwarcie letniej 

galerii w Kazimierzu 

Dolnym 

 nie wypełniono informacji: przedmiot 

działalności pożytku publicznego ( zgodne 

ze statutem) pkt. I.12 oferty oraz informacja 

o tym czy oferent prowadzi działalność 

gospodarczą  pkt. I.13 

 niekompletna informacja  o otrzymaniu 

dotacji w ciągu ostatnich pięciu lat ( pkt. 

III.5) 

 rozbieżność terminu realizacji zadania z 

pierwszej strony z terminem wskazanym w 

harmonogramie 

 błędnie wypełniony kosztorys realizacji 

zadania ( pkt. IV.1 wniosku) 

 brak informacji o kwalifikacjach osób/ 

instruktorów, które będą zatrudnione przy 

realizacji zadania publicznego 

 nie wypełnione informacje dotyczące 

zlecenia organizacji zadania publicznego w 

trybie art. 16. ust.7 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego 

 nie wypełnione oświadczenie znajdujące się 

pod ofertą 

 brak potwierdzenia za zgodność z 

oryginałem kserokopii KRS 

 

 Działalności na rzecz 

kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

Stowarzyszenie Twórców 

i Artystów Pasja w 

Krapkowicach 

Udział w Jarmarkach, 

Wielkanocny i 

Bożonarodzeniowy – 

Promowanie Regionalnego 

Rękodzieła 

 nie wypełniono informacji: przedmiot 

działalności pożytku publicznego ( zgodne 

ze statutem) pkt. I.12 oferty oraz informacja 

o tym czy oferent prowadzi działalność 

gospodarczą  pkt. I.13 



 błędnie wypełniony pkt. II wniosku 

 niekompletna informacja  o otrzymaniu 

dotacji w ciągu ostatnich pięciu lat ( pkt. 

III.5) 

 rozbieżność terminu realizacji zadania z 

pierwszej strony z terminem wskazanym w 

harmonogramie 

 brak informacji o kwalifikacjach osób/ 

instruktorów, które będą zatrudnione przy 

realizacji zadania publicznego 

 nie wypełnione informacje dotyczące 

zlecenia organizacji zadania publicznego w 

trybie art. 16. ust.7 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego 

 nie wypełnione oświadczenie znajdujące się 

pod ofertą 

 brak potwierdzenia za zgodność z 

oryginałem kserokopii KRS 

 

 


