
Wykaz ofert ocenionych negatywnie pod względem formalnym w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021 

 
 POPRAWA STANU BEZPŁATNEJ, OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

Lp. Nazwa oferenta Adres siedziby oferenta Tytuł zadania publicznego Rodzaj błędu formalnego 

1 
Stowarzyszenie "Piłecka 
Przystań"   

Piłka 27 
64-733 Drawsko 

Rozbudowa przystani kajakowej w 
Marylinie 

1. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem, zgodnej z zakresem zlecanego zadania publicznego. 

2. Nie wypełniono części III pkt 6 oferty (nie wskazano i nie opisano 
przynajmniej jednego rezultatu obligatoryjnego). 

3. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i rodzaj kosztu. 

2 
Fundacja Ziemi Krobskiej 
im. prof. Rajmunda Teofila 
Hałasa 

ul. Ogrodowa 13 
63-840 Krobia 

Znajdź się w Muzeum Stolarstwa i 
Biskupizny 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. 
Konkurs obejmował zadania z zakresu poprawy stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwoju sieci szlaków 
turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego. Zadania nie 
mogły zakładać pobierania opłat od osób korzystających z infrastruktury 
turystycznej, sprzedaży biletów wstępu. Tymczasem wstęp do Muzeum 
Stolarstwa i Biskupizny w Krobi objętego ofertą jest odpłatny. 

2. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i rodzaj kosztu. 

3 Fundacja "Nasza Historia"  

    
ul. Bujnickiego 15/14 
62-800 Kalisz  
   

Aplikacja mobilna - Szlakiem historii 
Kaliskich ulic. 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. 
Przedmiotowy konkurs dotyczy poprawy stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwoju sieci szlaków 
turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego. Zadanie 
publiczne opisane w złożonej ofercie nie wpisuje się w dopuszczone w 
konkursie formy realizacji zadania, to jest: 
I. Wytyczanie, znakowanie, odnawianie oznakowania szlaków/systemów 

szlaków, 
II. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej, zwłaszcza na 

szlakach turystycznych, 
III. Renowację i wykorzystanie dla turystyki linii wąskotorowych oraz 



niewykorzystanych linii szerokotorowych oraz drezyn, 
IV. Poprawę dostępności obiektów turystycznych. 

2. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i rodzaj kosztu. 

3. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie została zaokrąglona do pełnych 
złotych. 

4 
Ludowy Zespół Sportowy 
w Siedlikowie 

Siedlików 126 
63-500 Ostrzeszów 

Remont i poprawa oświetlenia 
stadionowego na boisku sportowym LZS 
Siedlików 

1. Potwierdzenie złożenia oferty złożono po terminie określonym w 
ogłoszeniu konkursowym. 

2. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. Złożona oferta nie 
dotyczy poprawy stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej oraz rozwoju sieci szlaków turystycznych na terenie 
województwa wielkopolskiego. 

3. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem, zgodnej z zakresem zlecanego zadania publicznego. 

5 
"Fundacja Dom Pracy 
Twórczej Mościejewo" 

ul. Przasnyska 21 
60-461 Poznań 

Poznajemy Zielone Płuca Poznania 

1. Potwierdzenie złożenia oferty złożono po terminie określonym w 
ogłoszeniu konkursowym. 

2. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem, zgodnej z zakresem zlecanego zadania publicznego. 

3. Przedłożony statut nie jest zgodny z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym. Do oferty dołączono statut z dnia 15.01.2020 r. Z Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wynika jednak, iż ostatnia 
zmiana statutu Fundacji nastąpiła 22.06.2020 r. 

4. W części VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i rodzaj kosztu. 

 


