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1 Fundacja "Byle do wiosny"
ul. Gabrieli Zapolskiej 1

44-274 Rybnik
Żyj Aktywnie

brak spójności opisu poszczególnych działań oraz kosztorysu 
z harmonogramem, tj. w opisie działań nie uwzględniono zajęć 

na basenie, wykazanie w kosztorysie w dwóch pozycjach kosztów 
związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki (wynajęcie sali – 
z dotacji, bilety wstępu – z opłat adresatów zadania), duże koszty 

w pozycji „księgowy” (1/3 wnioskowanej kwoty dotacji) - w opinii 
Komisji koszt niewspółmierny do zakresu rzeczowego zadania; 
ponadto nie dokonano skreślenia w pkt 6 „oświadczenia” (str. 8)

2
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Rybniku 

ul. Orzepowicka 16
44-200 Rybnik

ROR - Rehabilitacja, Odpoczynek, Relaks

modyfikacja treści oferty poprzez wykreślenie „działalność odpłatna 
pożytku publicznego”, w projekcie uwzględniono również działania 

niezwiązane ściśle z obszarem, w którym ogłoszono konkurs 
(wyjście do kina, pieczenie pierniczków w okresie 

przedświątecznym)
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Wykaz projektów, które nie uzyskały rekomendacji

lp. podmiot adres nazwa zadania opinia Komisji



3
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy 
Maroko - Nowiny "Moja dzielnica - 

tu żyję, tu mieszkam"

ul. Broniewskiego 23
44-217 Rybnik

Klub Seniora dzielnicy Maroko-Nowiny 
działający pod hasłem "Starość to nie 

choroba"

brak daty na „oświadczeniu o braku wymagalnych zobowiązań 
finansowych na rzecz Miasta Rybnika oraz jego jednostek 

organizacyjnych oraz o nie zaleganiu z opłacaniem należności 
z tytułu zobowiązań podatkowych i składek 

na ubezpieczenia społeczne”, nie dokonano skreślenia w pkt 6 
„oświadczenia” (str. 10), brak informacji o kwalifikacjach osób, 

które będą zatrudnione przy realizacji zadania oraz 
o kwalifikacjach wolontariuszy (wskazano jedynie „osoby pracujące 
przy zadaniu mają wieloletnie doświadczenie wynikające z realizacji 

takich zadań grantowych w latach 2006-2013”), brak określenia 
przedmiotu działalności pożytku publicznego (wskazano jedynie 
„działalność zgodna ze statutem Stowarzyszenia”), w projekcie 
uwzględniono również działania niezwiązane ściśle z obszarem, 
w którym ogłoszono konkurs (utrzymanie i ćwiczenie sprawności 
intelektualnej poprzez udział w życiu publicznym, kulturalnym 
i najbliższej okolicy, udział seniorów w przygotowanych przez 

młodzież przedstawieniach i koncertach, cotygodniowe spotkania 
w klubie, spotkanie opłatkowe), brak spójności opisu 

i harmonogramu z kosztorysem zadania

4
Stowarzyszenie Przyjaciół 

i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 
w Rybniku - DLA DOBRA

ul. Małachowskiego 145
44-251 Rybnik

Ćwiczenie i woda każdemu zdrowia doda
brak celowości realizacji zadania (projekt polega na zakupie biletów 

na basen dla 25 uczestników)
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Śląski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. PCK 8

40-057 Katowice
XVII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy

brak skreśleń na stronie tytułowej oferty - powierzenie/wspieranie 
realizacji zadania publicznego, brak spójności opisu i harmonogramu 

z kosztorysem zadania, w kosztorysie wykazano koszt Internetu 
(abonament) – zdaniem Komisji koszt nie jest merytorycznie 

powiązany z zadaniem; ponadto w harmonogramie przewidziano 
działania wykraczające poza zakres zadania (zadanie polega na 
zorganizowaniu rejonowych mistrzostw pierwszej pomocy – 

kwiecień 2015 r., natomiast w opisie i harmonogramie wykazano 
działania, które nie są związane z organizacją ww. mistrzostw, 
tj. zgłoszenie i przygotowanie zwycięskiej drużyny do etapu 
okręgowego Mistrzostw, etap okręgowy (brak odniesienia 

do kosztorysu)


