
Informacja 

z dnia 16.01.2018 r. 

w zakresie spełniania warunków formalnych ofert złożonych w konkursie  na realizację zadań publicznych 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Komisja Konkursowa podczas posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. dokonała sprawdzenia 32 ofert, które złożone zostały w odpowiedzi na 

ogłoszony konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu kultury. Po dokonaniu ocen ofert Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na błędy popełnione 

przez podmioty ubiegające się o dotacje: 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT 

 

Nr oferty Nazwa podmiotu Nazwa zadania Oferta 

kompletna/terminowo uzupełniona 

Tak/Nie 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

/w zł/ 

1 Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Tarnogórskiej 

ul. Gliwicka 2 

Wydanie tomiku wierszy Michała 

Baczyńskiego „Tarnogórskie obrazki” 

z fotografiami Macieja Goryla 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- oczywistych omyłek rachunkowych, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 

 

1.500,- 

2 Stowarzyszenie ART&SOUND 

ul. Idzikowskiego 14/11 

31-519 Kraków 

                 

                    ANNUM Festiwal 

 

Oferta kompletna 

 

70.000,- 

 

3 Stowarzyszenie Góry  Kultury 

ul. Sienkiewicza 3 

Obchody Święta Niepodległości Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

5.800,- 

 

4 

 

Stowarzyszenie Góry  Kultury 

ul. Sienkiewicza 3 

 

Teatralne Parkowanie 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- oczywistych omyłek rachunkowych, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

34.400,- 

5 Stowarzyszenie Góry  Kultury 

ul. Sienkiewicza 3 

          

             Muzyka na Plan – VIII edycja 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

17.300,- 

6 Dom Pomocy Społecznej dla Osób 

Przewlekle Psychicznie Chorych 

 

Filmoterapia w arteterapii 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

7.000,- 



prowadzony przez ZS Boromeuszek 

Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 22 

7 Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” 

ul. Strzelców Bytomskich 7 

IV Tarnogórski Przegląd Muzyki 

Klasycznej dla Dzieci i Młodzieży 

„Klasycznie-Artystycznie” 

 

Oferta kompletna 

4.835,10 

8 Jazdaa Polska 

Fundacja na rzecz młodych twórców 

ul. Konstruktorska 43 

42-480 Poręba 

 

W soboty z bajką na klatce schodowej 

 

Oferta niezgodna z tematyką konkursu 

(Odbiorcami zadania są zabrzanie) 

 

 

9 Stowarzyszenie Artystów Śląskich 

STAŚ, ul. Krasickiego 52 

Moje miejsce na ziemi – artystyczne 

inspiracje 

Oferta kompletna  

6.000,- 

10 Stowarzyszenie Artystów Śląskich 

STAŚ, ul. Krasickiego 52 

Tarnogórskie klimaty – warsztaty i wystawy 

na rynku 

Oferta kompletna  

5.000,- 

11 Polski Związek Niewidomych 

Koło w Tarnowskich Górach 

ul. Pokoju 14 

Dotknąć piękna – IX edycja warsztatów 

małych form rzeźbiarskich i plastycznych 

połączona z obchodami Międzynarodowego 

Dnia Białej Laski 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

8.800,- 

12 Polski Związek Niewidomych 

Koło w Tarnowskich Górach 

ul. Pokoju 14 

Wigilia na Biała nutkę dla osób 

niepełnosprawnych z dysfunkcja wzroku 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

5.300,- 

13  

Tarnogórska Grupa Fotograficzna 

ul. Poczdamska 11a/6 

 

 

Wydarzenia kulturalne 2018 

II Tarnogórski Festiwal Fotografii 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- oczywistych omyłek rachunkowych, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

15.419,- 

14 Śląskie Towarzystwo Muzyczne 

ul. Dąbrówki 15/8 

40-081 Katowice 

 

Cykl koncertowy LAST NOTES 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

26.000,- 

15 Parafia Najświętszego Serca Pana 

Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej 

ul. Kościelna 36 

 

Jednym wspólnym głosem 

 

Oferta kompletna 

 

7.500,- 

16 Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki 

ul. K. Miarki 2 

Wspieranie inicjatyw kulturalnych Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

 

4.100,- 



ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

17 Fundacja Kadosz Uwielbienie 

ul. J. Skrzypczyka 9 

Tarnogórskie Wielopokoleniowe 

Warsztaty Artystyczne 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

20.750,- 

18 Stowarzyszenie Dziedzictwo 

ul. Repecka 35 

II Konkurs „Muzykujące Rodziny” Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

 

2.250,- 

19 Stowarzyszenie Dziedzictwo 

ul. Repecka 35 

 

Muzyczna wiosna w św. Marcinie 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

 

3.300,- 

20 Stowarzyszenie Dziedzictwo 

ul. Repecka 35 

 

II Dni Dziedzictwa 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

8.700,- 

21 Tarnogórskie Kino Plenerowe 

ul. Piastowska 7 

Filmowe wtorki – kino plenerowe Oferta kompletna 38.250,- 

22 Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa 

„Kruszce Śląska” 

ul. Szarych Szeregów 17 

Internetowe Vademecum Architektury 

Tarnowskich Gór 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

17.300,- 

23  

Stowarzyszenie ideaMYasto 

ul. Powstańców Śląskich 21/1 

Wystawa „Industrialnie 

– przestrzenie w obiektywie” 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 

- oczywistych omyłek rachunkowych, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

5.100,- 

24  

Stowarzyszenie ideaMYasto 

ul. Powstańców Śląskich 21/1 

Obchody z okazji 100. rocznicy przyznania 

Polkom praw wyborczych 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 

- oczywistych omyłek rachunkowych, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

6.600,- 

25 Fundacja Kompleks Zamkowy 

Tarnowice Stare, ul. Pyskowicka 39 

Piknik Rycerski Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

18.680,- 

26 Stowarzyszenie Współpracowników 

Salezjańskich w Tarnowskich Górach 

Salezjański Piknik Rodzinny Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

19.760,- 



27 Fundacja Kompleks Zamkowy 

Tarnowice Stare, ul. Pyskowicka 39 

Koncert piosenki francuskiej „YAGA w 

repertuarze Piaf, Greco, Aznavour” 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

10.185,- 

28 Związek Harcerstwa Polskiego 

Hufiec  ZHP Ziemi Tarnogórskiej 

ul. Korczaka 2 

 

Harcerska kultura 

 

Oferta kompletna 

 

18.070,- 

29 Tarnogórskie Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

ul. Opolska 21 

„Śląsk – kraina muzyki” Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

1.874,- 

30 Tarnogórskie Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

ul. Opolska 21 

 

Juwenalia III Wieku 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

6.016,- 

31 Stowarzyszenie gorczycki.pl 

ul. Srebrna 5 

41-907 Bytom 

Cykl 6. koncertów „W hołdzie Elżbiecie 

Chojnackiej” 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 
- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

13.340,- 

32 Stowarzyszenie Górnośląskich 

Kolei Wąskotorowych 

ul. Reja-parowozownia 

41-902 Bytom 

 

Srebrny pociąg do UNESCO 

Oferta niezgodna z tematyką konkursu 

(zadanie z zakresu turystyki) 
 

 razem   409.129,10 

 

W związku z brakami formalnymi i różnego rodzaju omyłkami Komisja Konkursowa wzywa oferentów do ich uzupełnienia i poprawienia w terminie 

do dnia  23 stycznia 2018 r. do godz. 16 .00  dokonując stosownych korekt bezpośrednio na miejscu w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji 

Miasta, Ratusz, II piętro pokój 42 w godzinach pracy Urzędu. 

Oferty, które nie zostaną uzupełnione i poprawione, otrzymają negatywną opinię Komisji Konkursowej i nie przejdą do II etapu konkursu, tj. 

do analizy pod względem merytorycznym. 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Przewodniczący Komisji. 

                                                    

                                                                                                                                                                Przewodniczący Komisji Konkursowej 

                                                                                                                                                                                Damian Stadler 


