
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 0151-77/06  
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 19 czerwca 2006 r. 
 

 
Tytuł zadania Nr zadania 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej 
z terenu gminy Gryfino poprzez popularyzację wiedzy z 
zakresu ochrony przyrody, w tym zorganizowanie wystawy 
fotograficznej prac dzieci i młodzieży nt. walorów 
przyrodniczych gminy Gryfino i opracowanie i wydanie 
materiałów informacyjnych dotyczących obiektów 
przyrodniczych położonych na terenie gminy Gryfino. 

E/01/2006 

OFERENCI: Liga Ochrony Przyrody 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 5 czerwca 2006 roku 
Tak 

(29.05.2006) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak 

(stowarzyszenie) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu 

- imienna lista członków wg. stanu na dzień 1 maja 2006 r. 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny 
wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2005. 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tytuł zadania Nr zadania 

Prowadzenie działalności propagującej wartości patriotyczne 
i wychowawcze na terenie gminy Gryfino, poprzez organizację 
wykładów dla mieszkańców oraz wystawy. 

 
K/07/2006 

OFERENCI: Katolickie Stowarzyszenie  
„Civitas Christiana” 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 5 czerwca 2006 roku 
Tak 

(05.06.2006) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu 

- imienna lista członków wg. stanu na dzień 1 maja 2006 r. 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny 
wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2005 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i 
okolicznych miejscowości, w tym wykonanie czterech publikacji 
o tematyce historycznej, przekazanie po 50 egzemplarzy każdej z 
czterech publikacji na rzecz Gminy Gryfino w celu 
rozdysponowania dla szkół oraz bibliotek, organizacja wystaw o 
tematyce historycznej dotyczącej miasta i gminy Gryfino. 

K/10/2006 

OFERENCI: Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 5 czerwca 2006 roku 
Tak 

(05.06.2006) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu 

- imienna lista członków wg. stanu na dzień 1 maja 2006 r. 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2005 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i 
pozyskiwanie młodych krwiodawców celem zabezpieczenia 
niezbędnej krwi dla potrzeb służby zdrowia na terenu miasta i 
gminy Gryfino. 

Z/04/2006 

OFERENCI: Polski Czerwony Krzyż 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 5  czerwca 2006 roku 
Tak 

(05.06.2006) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak 

(stowarzyszenie) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu 

- imienna lista członków wg. stanu na dzień 1 maja 2006 r. 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny 
wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2005 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Wspieranie działalności umożliwiającej modernizację i 
wykorzystywanie obiektów sportowych w mieście Gryfino 
na cele społeczno-użyteczne, w szczególności obiektów 
umożliwiających uprawianie sportu i rekreacji w zakresie 
pływania, piłki nożnej, tenisa ziemnego i lekkoatletyki. 

KF/27/2006 

OFERENCI: Fundacja Na Rzecz Budowy Obiektów 
Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 5  czerwca 2006 roku 
Tak 

(02.06.2006) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(fundacja) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

- wnioskowana kwota dotacji  
(maksymalnie 80% kosztów zadania) 

Tak 

 

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania  
(minimum 20% kosztów zadania) 

Tak 

 

 5.  Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2005 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

 


