
Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wykaz ofert  spełniających wymogi formalne, którym nie przyznano dotacji na realizację w roku 2018 zadania publicznego w
zakresie "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" pn. "Wypoczynek letni dzieci i

młodzieży"

Lp. Sygnatura oferty Nazwa i adres oferenta Tytuł zadania
publicznego 

Liczba
uzyskanych

punktów
Kwota dotacji Uwagi (wyjaśnienie przyczyny nieuzyskania dotacji)

1. EK.EK-06.5240.1.2.11.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, 30-
611 Kraków, ul. Bujaka 15

Wypoczynek letni dzieci i
młodzieży 19,75 0,00 zł

Brak udokumentowanego doświadczenia w realizacji
podobnych projektów. Brak rekomendacji. W kalkulacji
kosztów realizacji zadania ujęto koszty na wycieczki i inne
atrakcje niezgodnie z wykazem kosztów kwalifikowanych
ujętych w ogłoszeniu o konkursie. Oferent w ramach
środków finansowych własnych nie przeznaczył środków
na koszty administracyjne. Zawężone grono odbiorców do
podopiecznych Stowarzyszenia. Mała liczba wycieczek.
Stawka dobowa wysoki 100,00 zł i nie jest zróżnicowana w
zależności od rodzaju pracy. Oferent nie realizował
zadania publicznego oraz nie przedstawił rekomendacji w
tym zakresie. 

2. EK.EK-06.5240.1.2.14.2018
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza", 31-
907 Kraków, os. Wandy 23

"Tęczowy obóz sportowy"
Wypoczynek letni dzieci i
młodzieży 2018

19,75 0,00 zł

Brak udokumentowanego doświadczenia w realizacji
podobnych projektów, brak rekomendacji. Brak kalkulacji
kosztów w przeliczeniu na jednego uczestnika. Oferent w
ramach środków finansowych własnych przeznaczył mniej
niż 20% na pokrycie kosztów administracyjnych. Krótki
czas trwania zadania, nieokreślona liczba uczestników
niepełnosprawnych, mała liczba wycieczek. Nieprecyzyjnie
określone zasoby kadrowe zaangażowane do realizacji
zadania. Oferent nie przedstawił rekomendacji w zakresie
realizacji zadań publicznych. 

3. EK.EK-06.5240.1.2.17.2018
Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała
Archanioła, 30-837 Kraków, ul.
Aleksandry 1

Wypoczynek Leni dzieci i
młodzieży 2018.
Zgromadzenie Sióstr św.
Michała Archanioła

19,75 0,00 zł

Brak rekomendacji w realizacji podobnych projektów.
Wysoki koszt na jednego uczestnika. Brak wskazania
sposobu rekrutacji. Mała liczba uczestników. Brak opisu
kwalifikacji kadry. Stawka godzinowa nie została
zróżnicowana w zależności od wykonywanej pracy. Brak
opinii i  rekomendacji podmiotów udzielających dotacje na
zadania w podobnym zakresie. 



4. EK.EK-06.5240.1.2.5.2018
Parafia Rzymsko-katolicka pod
wezwaniem Najświętszego Serca Pana
Jezusa, 30-377 Kraków, ul. Wzgórze 33

Wypoczynek letni dzieci i
młodzieży. Parafia NSPS
Kraków-Pychowice

19,5 0,00 zł

Brak rekomendacji w realizacji zadań tego typu. Dotacja
nie może być przeznaczona na zakup nagród. Brak
oszacowania kosztu na jednego uczestnika. Oferent w
ramach środków finansowych własnych nie przeznaczył
środków na koszty administracyjne. Uboga oferta
wycieczek. Zawężone grono adresatów - w pierwszej
kolejności z terenu parafii. Brak określenia stawki
godzinowej. Korekta sprawozdania za rok 2017. 

5. EK.EK-06.5240.1.2.19.2018 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej, 31-
457 Kraków, ul. Meissnera 20

Wypoczynek letni dzieci i
młodzieży 2018. Wakacje na
MAXA - Mikoszewo 2018

19,5 0,00 zł

Brak udokumentowanego doświadczenia w realizacji
podobnych projektów. W ofercie nie określono kosztu na
jednego uczestnika. Z analizy oferty wynika stosunkowo
wysoki koszt na uczestnika. Brak określenia kwoty na
jednego uczestnika. Oferent w ramach środków
finansowych własnych nie przeznaczył środków na koszty
administracyjne. Zawężona grupa adresatów - wypoczynek
skierowany gównie do uczestników świetlicy parafialnej
oraz Centrum Kultury. Brak szczegółowego opisu
kwalifikacji kadry. Brak określenia stawki godzinowej.
Placówka nie rozliczała się z realizacji podobnych zadań,
brak opinii i  rekomendacji. 

6. EK.EK-06.5240.1.2.3.2018 Stowarzyszenie Cheerleaders Kraków,
31-216 Kraków, ul. M. Reja 19/6

Wypoczynek letni dzieci i
młodzieży 2018 - obóz
rekreacyjno-taneczny Rytro
2018

18 0,00 zł

Brak udokumentowanego oświadczenia w realizacji
podobnych projektów. Brak referencji. Wysoki udział
kwoty dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania.
Oferta nastawiona na treningi, a nie na wypoczynek. Niski
wkład osobowy w stosunku do wnioskowanej kwoty
dotacji, niskI udział kosztów osobowych wolontariuszy.
Oferent nie realizował zadania publicznego. Nie
przedstawił rekomendacji w tym zakresie. 


