
Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

1 5047665 Uczniowski Klub Narciarski "TRÓJGARB" Witków

1. kalkulacja kosztów finansowych zadania została rozpisana tylko na zakup sprzętu 

sportowego. Brakuje kalkulacji kosztów prowadzenia zajęć przez trenera; 2. błędna 

reprezentacja - dla ważności oświadczeń... wymagane jest współdziałanie dwóch : prezesa lub 

wiceprezesa i urzędującego członka zarządu lub pełnomocnika zarządu. Podpisał się prezes i 

wiceprezes.

2 5047933
Ludowy Klub Sportowy "KOPERNIK" 

KIERNOZIA
Kiernozia

brak  klauzuli za zgodność z oryginałem na spr. finansowym, statucie i wpisie do ewidencji 

klubów brak informacji o liczbie uczestników szkolenia i osób prowadzących zajęcia

3 5049006
Beskidzki Klub Tenisowy Advantage 

Bielsko-Biała
Bielsko-Biała -brak bilansu za 2016 brak daty rejestracji w zaświadczeniu od starosty

4 5049226 MKS START PRUCHNIK PRUCHNIK
- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu- brak upoważnienia dla skarbnika  - niespójność 

daty rejestracji klubu między wnioskiem, a wydrukiem z KRS

5 5050111 Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu Gliwice
1. Brak bilansu za rok 2016. 2. Brak rozpisanych kosztów wynajęcia obiektu sportowego w 

kalkulacji kosztów. 

6 5050356
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zryw 

Wygoda
Wygoda

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016. 2) Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 76 w pkt VI. 

"rodzaj sprzętu (specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - liczba 81. 

7 5050844
Uczniowski Klub Sportowy Sucha 

Koszalińska
Sucha Koszalińska

1)brak podpisu drugiej osoby na poświadczeniu statutu za zgodność z oryginałem. Zgodnie z 

zasadami programu klub, jeśli wniosek podpisują dwie osoby, to dwie osoby powinny również 

podpisać statut. 2) zaniżona wysokość dotacji we wniosku (wg sprawozdania jest 26 tyś a we 

wniosku jest 16 tyś.)

8 5050984 Klub Sportowy "Unia Wilkołaz" Wilkołaz Pierwszy
1. Brak informacji o przyznanej dotacji w roku 2016 na przesłanych dokumentach 

finansowych. 

9 5051580 Ludowy Klub Sportowy Korona Harmęże Harmęże

"dla ważności oświadczenia woli w imieniu klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli zarządu klubu w tym 

prezesa, sekretarza lub innej osoby której udzielono pełnomocnictwa" NIE MA 

UPOWAZNIENIA DLA REPREZENTACJI

10 5051719
Uczniowski Klub Sportowy III LO w 

Zamościu
Zamość

1. Błędna reprezentacja (wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezes, 

Skarbnik lub Sekretarz). Podpisał się Skarbnik i Wiceprezes.

11 5053381
Miejsko Zakładowy Klub Sportowy "UNIA" 

Nowa Sarzyna
Nowa Sarzyna

- zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym wnioskodawcy kwota otrzymanych 

środków publicznych przekracza 200 tys. zł ( dotacja w wysokości 288 tys. zł.) - niezgodność z 

założeniami programu

12 5053489 Klub Sportowy Nysa Przewóz Przewóz
brak sprawozdania finansowego (dołączono tylko sprawozdanie końcowe z wykonania 

zadania publicznego)
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13 5053786 UKS Sprint 2020 Warszawa Warszawa
1) kwota otrzymanych środków publicznych we wniosku to 67 000,00zł a z bilansu wynika 75 

000,00zł. 2) kalkulacja kosztów finansowych niezgodna z tabelą preliminarz kosztów

14 5053986 MKS "Olimpia" Olsztynek
- brak kalkulacji kosztów finansowych - reprezentacja niezgodna z par. 43 statutu - brak 

podpisu sekretarza

15 5054403 ULKS ZRYW DOBRCZ DOBRCZ

Wniosek niespójny z przedstawioną dokumentacją finansową. Niezgodność kwoty dotacji 

podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną  w załączniku do bilansu. We wniosku w pkt. V 

"Forma organizacyjna i okres działalności" nie została podana pozycja w ewidencji 

uczniowskich klubów sportowych  zgodnie z przedstawionym wypisem.

16 5054423 Klub Sportowy Płetwal Szczytno Szczytno

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych jest niespójna z 

przedstawioną w informacji finansowej kwotą dotacji (jest niższa niż w sprawozdaniu 

finansowym).

17 5054849 Klub Sportowy KS ŁEKAWICA Łękawica

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 3) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej zaświadczenia ze starostwa brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych 

do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy oraz 

brak adnotacji "za zgodność z oryginałem". 

18 5055144
Ludowy Klub Sportowy START ZŁAKÓW 

BOROWY
Złaków Borowy - brak sprawozdania finansowego - sprzęt sportowy wymieniony w pkt. VIII niespójny z pkt. VI 

19 5055365
Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy "Olimpik"
Suwałki Brak informacji w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

20 5055639
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "VICTORIA w Jarocinie"
Jarocin brak kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania w pkt VIII 

21 5055753 Klub Lekkoatletyczny Iskra Białogard

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 42 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans, informacja dodatkowa za 2016 r.)  wykazano 

kwotę dotacji 87 000,00 zł. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak 

szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (wynajem 

obiektów sportowych). 3) We wniosku w pkt. VI podana łączna liczba uczestników zadania 

większa niż podana  liczba zawodników w klubie do 18 roku życia w pkt. X ppkt. 1.
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22 5056612 LKS Brzezina Osiek Osiek

- reprezentacja niezgodna z odpisem z KRS; niespójność zapisu, dotyczącego sposobu 

reprezentacji między statutem, a KRS - kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we 

wniosku niezgodna z kwotą dotacji zawartą w sprawozdaniu finansowym

23 5057222 Klub Sportowy Jofrakuda Świebodzin Świebodzin

Brak informacji w sprawozdaniu finansowym o kwocie otrzymanych dotacji Brak klauzuli za 

zgodność z oryginałem na spr. finansowym Wersja elektroniczna niezgodna z papierową 

(liczba uczestników)

24 5057283 Klub Sportów Walki Sokół Jarosław Jarosław
Wniosek odrzucony formalnie. Rozbieżności w kwocie dotacji za 2016 r. podanej we wniosku 

(10 000) i dokumentach finansowych (20 000). 

25 5057607
Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" przy 

Gimnazjum Publicznym w Ludwinie 
Ludwin 1. Brak wysłanego wniosku w systemie AMODIT

26 5057696 UKS LIDER ROKIETNICA Rokietnica 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji KS bez możliwości weryfikacji daty wpisu.

27 5057844 Ludowy Klub Sportowy "Pogórze" Pogórze

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym  w pkt. VI ppkt. 5 "Główne 

warunki realizacji" - z wniosku wynika, że wnioskodawca będzie realizował zadanie w zakresie 

jednej sekcji (piłka nożna) a wnioskowana kwota wynosi 15 000,00 zł. 2) Błędna reprezentacja 

- brak udzielonego pełnomocnictwa w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Skarbnika. 

Zgodnie z statutem § 36 ust. 1 "Dla ważności oświadczeń woli, w imieniu Klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli Zarządu Klubu, w tym: Prezesa, 

Skarbnika lub innej osoby, której udzielono pełnomocnictwo". 

28 5057906 Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty Długa Kościelna nie podano liczby uczestników zajęć , brak informacji  o dotacjach 

29 5058067 Ludowy Klub Sportowy Piotrowice Piotrowice

1) kwota dofinansowania przedstawiona we wniosku (80 000 zł) jest niezgodna z kwotą 

przedstawioną w informacji uzupełniającej(95 000 zł),  2) brak pełnomocnictwa dla 

reprezentacji. Zapis w KRS: "…wymagane jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych 

przedstawicieli zarządu, w tym: Prezesa i Sekretarza lub innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa" 

30 5058089
Uczniowski Klub Sportowy "Libero" 

Bogatynia
Bogatynia Brak upoważnienia dla członków zarządu, statut nie potwierdzony przez osoby upoważnione.

31 5058159 Klub Karate Tradycyjnego KUMADE TORUŃ

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak 

szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (zakup sprzętu 

sportowego).

32 5058561 Stowarzyszenie Handball Szczecinek Szczecinek

Kopie dokumentów (statut, wpis do ewidencji) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją (wymagane są dwa podpisy, a jest tylko jeden) Brak daty rejestracji 

klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji   

3/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

33 5058765 Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu Sieradz

1. brak kalkulacji kosztów finansowych zadania 2. przewidziano zakup wyposażenia obiektu 

sportowego (drabinki gimnastyczne) 3. niezgodność deklarowanej kwoty otrzymanych dotacji 

z załączonymi dokumentami finansowymi

34 5058946
Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY 

GWARDIA
Warszawa

niespójności we wniosku: - wniosek dotyczy 2 sekcji, w treści wniosku nie wykazano, że w 

obozie sportowym (w lutym)  uczestniczyli członkowie obu sekcji - w pkcie VI wniosku 

wskazano 4 osoby prowadzące zajęcia, natomiast w kalkulacji tylko 1

35 5059033 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIKRUS KATOWICE 1. Program zadania przewiduje organizację dwóch obozów co jest niezgodne z programem.

36 5059160
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

OLYMPIC Słupia
Słupia

Brak wyszczególnionej kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w 

dokumentach finansowych.

37 5059221 Ludwy Klub Sportowy "Żurawianka" Żurawica

1. Brak informacji o dacie rejestracji klubu na wyciągu z ewidencji KS 2. Brak upoważnienia dla 

skarbnika. Zapis brzmi: ... dwóch osób spośród: Prezesa, Sekretarza Klubu, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. (Podpisali się Prezes i Skarbnik) 3. Brak wyszczególnionej 

informacji o przyznanej dotacji w 2016 roku na bilansie. 4. Kalkulacja kosztów finansowych we 

wniosku nie uwzględnia prowadzenia zajęć.

38 5059468
Katolicki Parafialny Klub Sportowy 

Halemba
Ruda Śląska

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją 

(brakuje drugiego podpisu) - statut, wpis do ewidencji, spr. finansowe  Niespójność liczby 

trenerów pkt VI (10), kalkulacja kosztów (6)

39 5059591 UKS Fenomen Babimost Babimost
1. Zaniżona kwota dotacji. We wniosku wpisano kwotę 35000 zł natomiast w sprawozdaniu 

kwota dotacji za rok 2016 wynosi 36 000 zł.

40 5059632 Ludowy Klub Sportowy Czaniec Czaniec
- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII

41 5059674 Klub Sportowy REKIN w Świebodzicach Świebodzice

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 48 500,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 52 300,00 zł. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX 

ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak wszystkich podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy.

42 5060240 Dziecięca Akademia Futbolu Rzeszów

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 18 400,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (sprawozdanie finansowe za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 18 900,00 zł.
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43 5060424

Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy 

szkole podstawowej Nr 2 im. Świętej 

Jadwigi Królowej

Nowy Sącz Bilans za 2015 - brak wyszczególnionej kwot dotacji za 2016 w dokumentach finansowych. 

44 5060446
Ludowe Integracyjne Towarzystwo 

Sportowe "Meble Anders"
Żywiec

zaniżona kwota dotacji (w RZiS kwota dotacji jest większa) brak za zgodność z oryginałem na 

spr. finansowym

45 5060848 Uczniowski Klub Żeglarski Opti CWM Gdynia brak potwierdzenia dotacji w zał. dokumentach

46 5061101 GLKS Osielsko Osielsko
VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania , łączna liczba uczestników zajęć oraz 

liczba prowadzących zajęcia = 0 

47 5061134 MKS Pogoń Góra Góra
1. Brak informacji o przyznanej dotacji za rok 2016 na przysłanym bilansie / rachunku zysków i 

strat oraz informacji dodatkowej.

48 5061177 Górzycki Klub Tenisowy SMECZ Górzyca - brak kalkulacji kosztów finansowych

49 5061659 UKS Międzybórz Międzybórz

niespójne dane dotyczące kwoty dotacji publicznych, we wniosku wpisali 27 500,00 zł.,  

natomiast w informacji dodatkowej 208 003,00 zł. Statut nie potwierdzony za zgodność z 

oryginałem przez sekretarza, wymagane dwa podpisy.

50 5063952 Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Darłowo Darłowo

1. bilans nie zawiera informacji o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok obrachunkowy; 2. we wniosku w pkt. VI  w tabeli nie została 

wpisana łączna liczba uczestników zajęć, w podziale na chłopców i dziewczęta.

51 5064385
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia 

Łuków
Łuków

- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 1 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania

52 5064531 Uczniowski Klub Sportowy Wolę Volley Świętochłowice

1. Rozbieżność miedzy kosztami wskazanymi w kalkulacji kosztów finansowych a kosztami 

wskazanymi w tabeli. 2. Brak na zaświadczeniu ze starostwa daty rejestracji umożliwiającą 

weryfikację daty wpisanej we wniosku.  3. Na kserokopii dokumentów brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy zgodnie ze statutem (pkt. IX ppkt. 5 

ogłoszonego programu konkursowego).   

53 5064551 Karkonoski Klub Sportowy JELENIA GÓRA Jelenia Góra
1. Zaniżona wysokość dotacji wpisana we wniosku (we wniosku wpisano 81 765 zł natomiast 

w informacji dodatkowej do bilansu wykazano dotacje rzędu 116 765 zł.

54 5064821 Klub Sportowy Leśnik Margonin Margonin

Kopia spr. finansowego niepotwierdzona za zgodność z oryginałem Niespójna kwota dotacji 

pomiędzy wnioskiem (80 000 zł) a spr. finansowym (89 999,06 zł) Zgodnie z KRS dla ważności 

podpisów wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych członków - brak 

upoważnienia. Wniosek podpisała tylko jedna osoba

55 5066396 K.S. Górnik Bytom Bytom - KWOTA DOTACJI DEKLAROWANA WE WNIOSKU 10 000,00ZŁ A W BILANSIE 65 000,00ZŁ
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56 5066445

Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie 

Lokalne Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej "Salos' Ełk

Ełk bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2015

57 5066573
Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedynka'' w 

Niemodlinie
Niemodlin

- brak sprawozdania finansowego za 2016 rok - brak informacji o kwocie otrzymanych 

środków publicznych w 2016 roku - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych na 

kserokopii załączonych dokumentów zgodnie ze statutem - brak w pkt. IV ppkt. 2 wniosku 

wpisanej funkcji osób upoważnionych

58 5072824 Klub Sportowy Stella Gniezno Gniezno

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie - brak adnotacji za zgodność z 

oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, 

sprawozdaniu finansowym

59 5073809
Gminny Klub Sportowy Polonus w 

Kazimierzu Biskupim
Kazimierz Biskupi

Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch członków zarządu. Za zgodność z 

oryginałem statut, bilans i rachunek wyników podpisał tylko Prezes. Dokumentacja finansowa 

nie zawiera informacji o deklarowanej kwocie 11 590 zł dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy.

60 5074358 Klub Sportowy Szrenica Szklarska Poręba

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 10 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 25 433,00 zł.

61 5074378 UKS Tanew Księżpol

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak wszystkich podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy- statut - 

brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - niespójna 

informacja dotycząca planowanego zakupu sprzętu sportowego między pkt. VI, a programem 

zadania

62 5074673
Towarzystwo Wioślarzy Polonia T.z. w 

Poznaniu
Poznań

1. Status podpisany "za zgodność z oryginałem" tylko na ostatniej stronie. 2. Przesłano Bilans 

za rok 2015.

63 5074768 Uczniowski Klub Sportowy „Kotwica” Gdynia 1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na bilansie. 

64 5074778 UKS Milenium Gliwice 1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach finansowych.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

65 5074979 Uczniowski Klub Sporotwy Energetyk Poznań

1) Data rejestracji klub podana we wniosku w pkt. V niespójna z datą wykazaną na wypisie z 

ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klub. 2) Wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans, rachunek zysków i strat) o 

uzyskanych dotacjach w roku 2016. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak na 

każdej stronie statutu adnotacji "za zgodność z oryginałem". 4) Niezgodność liczby osób 

prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 3 w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania.

66 5075019
Uczniowski Klub Sportowy "Marcisz" w 

Rzepienniku Marciszewskim

Rzepiennik 

Marciszewski
- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na statucie

67 5075111 MKS LZS Orzeł Gulcz Gulcz

w sprawozdaniu finansowym i bilansie, brakuje informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 roku brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Datę rejestracji ujęto natomiast w Statucie, na 

ostatniej stronie (pieczęć Starostwa)  brak podanej liczby uczestników i osób prowadzących

68 5075132 Klub Sportowy VICTORIA Sztum
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - załączniki nie opatrzone "za zgodność z 

oryginałem"

69 5075265 Uczniowski Klub Sportowy ,,Orliki" Stara Kamionka

1. We wniosku zadeklarowano wynagrodzenie dla szkoleniowca w wysokości 50 % środków 

przeznaczonych na ten cel, za realizację zajęć na obozie sportowym. Prowadzenie zajęć na 

obozie jest elementem obozu i powinno być opłacone ze środków przeznaczonych na obóz.

70 5075289 Klub Sportowy TĘCZA Tuchorza Tuchorza brak kwoty dofinansowania w bilansie

71 5075977 Stowarzyszenie Ziemi Krośnickiej "Branda" Krośnice

Błędy formalne: - głównym celem wnioskodawcy nie jest działalność na rzecz kultury fizycznej 

itp, co stoi w sprzeczności z założeniami programu - nie wspisano liczby uczestników zajęć w 

pkcie. VI wniosku  dodatkowo, brak udokumentowanej dotacji w 2016 roku

72 5076388 Przemyskie Towarzystwo Narciarskie Przemyśl Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

73 5077154 Uczniowski Klub Sportowy "DROPSHOT" Dąbrowa Górnicza 

1. Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym - błędna specyfikacja sprzętu 

sportowego (zakup zestawów nagród: puchary z dodatkami oraz medale z dodatkami). 2. 

Wniosek w wersji papierowej nieczytelny.

74 5077502 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY PKS ŁANY Łany

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

75 5077765
Uczniowski Klub Sportowy Badmintona 

"MILENIUM""
Warszawa - nie wysłano wersji elektronicznej wniosku

76 5077785 MKS Budowlani Gozdnica Gozdnica 1. Zaniżona kwota dotacji wpisana we wniosku (pominięto 15 000 z MSiT "Klub") 

77 5078305
Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy 

"Orzeł"
Oleśnica

- brak informacji w bilansie o dotacjach - VI przedmiot i zakres wnioskowanego 

dofinansowania-łączna liczna osób prowadzących zajęcia=2, natomiast w kalkulacji podano 1 

trenera -zapis dotyczący reprezentacji w statucie rozbieżny z krs

78 5078460 Uczniowski Klub Sportowy "Gol" Bieruń Bieruń

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenerów

79 5078481 Gminny Klub Sportowy w Orłach Orły
- brak sprawozdania finansowego - data rejestracji klubu we wniosku niezgodna z wydrukiem 

z KRS - sposób reprezentacji wskazany w statucie niezgodny z KRS

80 5078851 Bemowski Klub Sportowy ZSP-7 Warszawa Warszawa

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak 

wszystkich podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów

81 5079053 Klub Arawashi Wieprz 1. Brak uzupełnionej tabeli odnośnie ilości uczestników zajęć sportowych we wniosku.

82 5079073
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Piętnastka"
Białystok VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania-łączna liczba uczestników =0

83 5079094 Klub Biegacz 10 Białogard Białogard - brak bilansu - brak klauzuli w statucie "za zgodność z oryginałem"

84 5079206 Uczniowski Klub sportowy "Delfin" Kłecko Kłecko
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 67 500 zł 

85 5079448 UKS SPŁYW Sromowce Wyżne - brak podpisów osób z reprezentacji w bilansie i statucie

86 5079638 MKS Pogoń Prabuty Prabuty
- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z informacją 

dodatkową

87 5079759 Ludowy Klub Sportowy LKS Perła Rudnik Rudnik Szlachecki

Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - 

liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania

88 5080234 KS "Szermierz" Łomianki Łomianki

- brak klauzuli " za zgodność z oryginałem w statucie - brak dokładne kalkulacji - termin 

zakupu sprzętu sportowego 2017-04-01 do 2017-11-29) nie mieści się w terminie realizacji 

zadania 2017-01-02 do 2017-03-30)

89 5080440 Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak" Gdańsk BRAK UPOWAŻNIENIA DLA CZŁONKA ZARZĄDU
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

90 5080636 Uczniowski Klub Sportowy Gepardzik Troszyn
-spr. finansowe, wpis do ewidencji klubów i statut nie potwierdzony za zgodność z oryginałem 

przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji - błędy rachunkowe (koszt zakupu piłek)

91 5081386 GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "ROZBARK" Bytom

Wniosek odrzucony z przyczyny formlnej. Identyczny wniosek (z drobnymi zmianami w 

zakresie sprzetu sporotwego) został złożony przez ten sam klub w późniejszym terminie. Oba 

wnioski są poprawne, lecz program nie przewiduje możliwości podwójnego dofinansowania 

tego samego klubu.

92 5081430 Miejski Ludowy Klub Sportowy Solec Kujawski
Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

Niewypełnione pola dotyczące liczby uczestników i trenerów w pkt VI

93 5081592
Fundacja Akademia Piłki Nożnej Mińsk 

Mazowiecki
Mińsk Mazowiecki fundacja

94 5082044 Uczniowski Klub Sportowy Karpatka Karpacz wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 4- brak statutu 

95 5082090 LKS 07 Markowice Racibórz

1. Brak dołączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu. 2. Brak podpisów 

wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń 

woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań na kserokopii załączonych dokumentów zgodnie 

ze statutem.

96 5082170
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 

Zgierz
Zgierz

Brak informacji w sprawozdaniu finansowym o otrzymanych dotacjach Kopie dokumentów 

"Za zgodność z oryginałem" podpisane niezgodnie z reprezentacją (powinny być dwa podpisy)

97 5082363 Klub sztuk Walki Alien-Kick Łódź
Brak informacji o uczestnikach i trenerach we wniosku przy "Łączna liczba uczestników zajęć 

i/lub obozu sportowego"

98 5082406 Wojskowy Klub Sportowy Sobieski Żagań

- kwota otrzymanych środków publicznych w 2016 r. wpisana w pkt. III wniosku niespójna z 

przedstawionym sprawozdaniem finansowym - kserokopia dokumentów podpisana przez 

osobę nieupoważnioną

99 5082408 Klub Karate Kyokushin Złocieniec Złocieniec - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

100 5082447 Ludowy Klub Sportowy "Piast" Ożarowice Ożarowice

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia dla Skarbnika. Zgodnie z KRS i statutem § 30 

"Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Głównego 

Księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu" (z 

przedłożonej dokumentacji nie wynika aby Skarbnik pełnił również funkcję Głównego 

Księgowego).

101 5082582 Miejski Klub sportowy POLONIA Przemyśl Przemyśl brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych, (39 100,00), 

102 5083038
Uczniowski Klub Sportowy OMEGA 

Rzuchowa
Rzuchowa

Brak informacji o uczestnikach we wniosku przy "Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu 

sportowego"
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

103 5083275
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"SPÓŁDZIELCA" KOBYLIN
KOBYLIN

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Wniosek podpisał Prezes, W-ce Prezes i Sekretarz. Brak 

upoważnienia dla W-ce Prezesa i Sekretarza. Wg KRS wymagane jest współdziałanie Prezesa i 

Skarbnika lub dwóch innych upoważnionych członków zarządu

104 5083406

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Czarny Orzeł" Gminy Nieborów w 

Bednarach 

Bednary
Przedstawione spr. finansowe niezgodne z ustawą o rachunkowości (brak bilansu, rachunku 

zysków i strat)

105 5083430
Uczniowski Klub Sportowy ATOS w 

Woźnicach
Mikołajki

niezgodność w liczbie sprzętu do kupienia( w kalkulacja rozpisana jest na 2 szt. bloków 

startowych, tymczasem w pkt. VI beneficjent wpisał 3 szt. bloków startowych)

106 5083534
Uczniwski Klub Sportowy Gminny Ośrodek 

Kultury w Zdunach
Zduny

1) brak klauzuli "za zgodność" w statucie 2) brak numeru KRS w pkt V forma i okres 

działalności  3) brak daty wpisu do ewidencji i nr zaśw. od starosty 4) błędna kalkulacja  5) 

brak bilansu

107 5083594
Uczniowski Klub Sportowy KORYO Mszana 

Dolna
Mszana Dolona

" do reprezentowania stowarzyszenia w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań 

majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

zarządu - podpis prezesa lub wiceprezesa zarządu z innym członkiem zarządu" DOKUMENTY 

PODPISAŁ PREZES - brak informacji o dotacjach w bilansie - brak daty w wypisie ewidencji - 

błędna kalkulacja kosztów finasowych

108 5083690
Wojewódzki Międzyszkolny Ludowy Klub 

Sportowy "Nadodrze" Powodowo
Powodowo

Brak upoważnienia dla drugiej upoważnionej osoby do reprezentowania związku tj. 

Wiceprezesa Zarzadu

109 5083840
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "RAKÓW" 

CZĘSTOCHOWA
CZĘSTOCHOWA

- kwota dotacji w bilansie ( 39.500zł) niezgodna z deklaracją we wniosku (0zł) - 

"podejmowanie zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są 

podpisy dwóch spośród następujących :prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków 

zarządu",NA DOKUMENTACH PODPISALI SIĘ: PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU. - kalkulacja kosztów 

finansowych, brak opisu poszczególnych komponentów sprzętu - Przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania, łączna liczba uczestników zajęć = 0 w wersji elektronicznej 

Amodit, natomiast papierowa uzupełniona długopisem ( 44), niezgodność wersji papierowej z 

elektroniczną
110 5084095 Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Modliborzyce brak upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty

111 5084272
Uczniowski Klub Sportowy Spartakus 

Otmuchów
Otmuchów

-wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - załączniki nie opatrzone "za zgodność z 

oryginałem" (bilans) -wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 3) "wymagane dokumenty" - brak daty 

wpisu do ewidencji na zaświadczeniu ze starostwa   

112 5084379 Szkółka piłkarska Orlik Ząbkowice Sląskie Ząbkowice Sląskie VII Preliminarz kosztów finansowych, brak kalkulacji prowadzenia zajęć przez trenera

113 5084443 Klub Sportowy Pogoń Świerzawa Świerzawa 1. Brak dołączonej papierowej wersji wniosku. 

114 5084738
Uczniowski Klub Sportowy Czwórka 

Białystok
Białystok

jest tylko jeden podpis Prezesa na poświadczeniu "za zgodność" na statucie. Brak drugiego 

podpisu, co jest niezgodne z zasadami programu. 
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

115 5084780 Uczniowski Klub Sportowy "Komorzanka"

Komorze 

Przybysławskie, 

gmina Żerków

Niespójność ilości sprzętu sportowego pomiędzy kalkulacją kosztów a pkt VI we wniosku 

116 5084899 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Reda Reda

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 8 w pkt VI.  z liczbą trenerów - 

liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania - liczba uczestników w pkt. VI jest większa od liczby w pkt. X - 

brak informacji, w których sekcjach będą prowadzone zajęcia w ramach programu

117 5085080 Uczniowski Klub Sportowy START Pietrowice Wielkie
Wniosek odrzucony formalnie. Nieprawidłowo podana kwota dotacji za 2016 r. Podano 39 

000 zł, a w dokumentach finansowych jest 49 000 zł ( razem z dotacją z MSiT - 10 000 zł).

118 5085558 KS "Płomień" Lgota Mała Lgota Mała brak upoważnienia zgodnie ze statutem dla zastępcy prezesa oraz członka zarządu 

119 5087037
Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR 

Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka brak liczby uczestników oraz liczby osób prowadzących zajęcia we wniosku

120 5087057 Uczniowski Klucz Sportowy "Bursztyn" Gdańsk
Niespójność kwoty otrzymanych dotacji pomiędzy wnioskiem (15 000 zł) a bilansem (34 000 

zł) 

121 5087078 Ludowy Klub Sportowy "Baszta" Golczewo Golczewo - brak upoważnienia dla prezesa oraz skarbnika - brak podpisów w statucie,

122 5087104 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY ZDZIARY Zdziary
Brak sprawozdania finansowego (jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania) Wersja 

elektroniczna niespójna z papierową (liczba uczestników)

123 5087266 UKS GLADIATOR PRZEMYŚL

1. Brak poświadczenia "za zgodność z oryginałem" na każdej stronie statutu. 2. Mimo 

całkowitego przychodu klubu w 2016 r. wskazanym w bilansie jak i wniosku (jako dotacja), 

brak wskazanej w sprawozdaniu wysokości samej dotacji.

124 5089727

Uczniowski Klub Sportowy Tori im. Ewy 

Larysy Krause przy Zespole Szkół w 

Dąbrowie

gmina Sianów

Do wniosku zostało załączone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 

"upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży gminy Sianów, a nie  sprawozdanie 

finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji 

ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy.

125 5090173 Klub Sportowy "Płomień Przystajń" Przystajń 1. Zaniżona kwota dotacji za rok 2016 wpisana we wniosku.

126 5090651 Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie Włocławek
- reprezentacja niezgodna z par. 37 statutu - brak upoważnienia w formie uchwały zarządu - 

brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

127 5091775
Międzyszkolny Klub Sportowy Ring 

Sikorski Stalowa Wola
Stalowa Wola

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2) błędy rachunkowe w kalkulacji wszystkich kosztów finansowych w pkt VIII 
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128 5093489
Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w 

Pęczniewie
Pęczniew

Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Podpisał się prezes i skarbnik - brak upoważnienia;

129 5094375
Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Resovia" 

Rzeszów
Rzeszów

1. We wniosku wskazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych 

środków publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 10 000,00 zł., natomiast 

w złożonym  rachunku zysków i strat wykazano kwotę dotacji 43 700,00 zł.  2. Brak 

szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.

130 5094595 Ludowy Klub Sportowy Strażak Sośnica Sośnica
nie została wypełniona tabela dot. łącznej liczby uczestników zadania -  łączna liczba 

uczestników zadania - 0

131 5094750 LKS ISKRA ISKRZYCZYN Iskrzyczyn

Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń woli... wymagane jest współdziałanie 

dwóch UPEŁNOMOCNIONYCH przedstawicieli zarządu w tym prezesa, sekretarza lub innej 

osoby, której udzielono pełnomocnictwa. Podpisał się  prezes i sekretarz - brak 

pełnomocnictw
132 5096369 Figure Skating Academy Warsaw warszawa 1. Brak Bilansu za 2016 rok (przedstawiono za 2015)

133 5096698
Uczniowski Klub Sportowy Akademia 

Badmintona
Warszawa

- brak informacji o liczbie uczestników zadania w pkt. VI wniosku - nieprawidłowo rozpisana 

kalkulacja kosztów finansowych - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX 

ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy (statut)

134 5098914 Stowarzyszenie Yacht Club Albatros Pabianice
- pkt. VI- liczba uczestników zadania = 0 - niespójność zapisu, dotyczącego sposobu 

reprezentacji między statutem, a KRS

135 5100125 Towarzystwo Koszykówki Alles Głowno Głowno - brak sprawozdania finansowego za 2016 rok

136 5100564
Uczniowski Klub Sportowy "5 plus 1 

Opole"
Opole błąd w kalkulacji kosztów w pkt VIII

137 5103249 Klub Sportów Saneczkowych "Beskidy" Bielsko-Biała

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak 

podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów

138 5104565 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GROT" Zabierzów
1) wysokość dotacji wskazana we wniosku niezgodna z załączoną dokumentacją finansową 2) 

statut potwierdzony za zgodność z oryginałem przez niewystarczającą liczbę osób
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139 5114789
Międzyszkolny Klub 

Sportowy,,San"Jarosław
Jarosław

- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na informacji 

dodatkowej do sprawozdania finansowego - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na 

statucie - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII

140 5114848 Stowarzyszenie Piłkarskie "Piast" Babice Babice

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak dokumentu potwierdzającego uzyskaną 

dotacje w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wniosek oraz wszystkie wymagane 

dokumenty podpisane przez Prezesa i Wiceprezesa - paragraf 28 Statut stanowi: podpisy 

dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków 

Zarządu zaś w KRS zapis brzmi:  podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Wiceprezesa, dwóch upoważnionych członków Zarządu - rozbieżność zapisu w dokumentach  

dotyczących tej samej kwestii w dostarczonych przez wnioskodawcę. 

141 5114872
Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Niedźwiadki"
Gdynia

z bilansu nie wynika wysokość dotacji. Brak dokumentu (np. rachunek wyników) z którego 

wynika 0zł dotacji

142 5115460 Klub Sportowy CUIAVI Inowrocław Inowrocław
pkt. VI wniosku, przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania NIE został wypełniony  w 

pozycji - łączna liczba uczestników zajęć (tabela)

143 5115809 KS Nine Hills Chełmno Chełmno
1) We wniosku w pkt. VI podana łączna liczba uczestników zadania większa niż podana  liczba 

zawodników w klubie do 18 roku życia w pkt. X ppkt. 1.

144 5116024
stowarzyszenie akademia piłkarska 

michałowice
michałowice

statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez 

osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy

145 5116087 ULKS Grot-Bodzentyn Bodzentyn Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji

146 5116418 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HANSU Chrząstawa Wielka

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

Specyfikacja sprzętu sportowego: kamera sportowa i zegar sportowy z funkcja mierzenia 

tętna  Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  Kopia wpisu do 

ewidencji niepotwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją

147 5116582
LUDOWY KLUB SPORTOWY SOKOŁY 

BIERDZANY 
Bierdzany WNIOSEK WYSŁANY PO TERMINIE 24-04-2017

148 5116701
Uczniowski Klub Sportowy Junior 

Niedźwice
Niedźwice

- brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie, oraz podpisów osób upoważnionych na 

każdej ze stron

149 5116812 Ludowy Klub Sportowy Mechanik Kochcice
Błąd formalny. brak wpisanej liczby uczestników bezpośrednich i osób prowadzących zajęcia 

w pkcie VI wniosku
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150 5117007 GUKS "Gwarek" Pawłowice Pawłowice

brak upoważnienia dla reprezentacji, "wymagane są podpisy co najmniej dwóch 

upoważnionych członków Zarządu",  wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut 

opatrzony "za zgodność z oryginałem" przez jedną osobę, kwota dofinasowania 

przedstawiona we wniosku ( 0 zł ) jest niezgodna z kwotą przedstawioną w sprawozdaniu 

finansowym ( 13 450 zł) 
151 5117065 UKS Dwójka Kozy - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

152 5117086 UKS "Czwórka Giżycko" Giżycko

dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch spośród następujących :prezesa,sekretarza,dwóch 

upoważnionych członków zarządu- NA WNIOSKU PODPISAŁ SIE JESYNI EPREZES

153 5117991
Ludowe Towarzystwo Sportowe "Novi" 

Narama
Narama

- nie zgodność wersji elektronicznej z wersją w systemie ( w systemie VI łączna liczba 

uczestników w tabeli = 0, w wersji papierowej nie wygenerowana tabela )

154 5118418 Uczniowski Klub Sportowy "Trójeczka"
Aleksandrów 

Kujawski

1. Brak bilansu lub sprawozdania finansowego. Przesłano jedynie sprawozdanie z działalności 

w którym wskazano kwotę dotacji inną niż na wniosku.

155 5118562 GKS Płomień Nekla Nekla

1. w pkt. VI przedmiot i zakres zadania - liczba osób prowadzących zajęcia to 2 osoby; 

kalkulacja kosztów została rozpisana na 3 trenerów 2. bilans nie zawiera informacji o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (powinno być 19 000)

156 5119065 Klub Sportowy Snajper Sośninka Sośninka
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

157 5119108 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz
1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (prowadzenie zajęć sportowych).

158 5119150
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 

Istebna
Istebna

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

159 5120101 Klub Zeglarski VI-KING Człuchów

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy - kwota 

otrzymanych środków publicznych w 2016 r. wpisana w pkt. III wniosku (0,00 zł) niespójna z 

przedstawionym sprawozdaniem finansowym (28 500,00 zł) 

160 5120164 KS Kosynierzy Wrocław Wrocław
1. Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na statucie (żadna strona). 2. Brak 

wyszczególnionej wysokości dotacji w przesłanych dokumentach finansowych.

161 5120196 Uczniowski Klub Sportowy Twardy Szczytniki Duchowne
- niewłaściwa reprezentacja wnioskodawcy we wniosku, brak wszystkich osób wymaganych 

przez statut
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162 5120298 Gminny Klub Sportowy Oronka w Orońsku Orońsko

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i 

Skarbnika. Zgodnie z KRS i statutem § 33 ust. 2 ppkt. 1. "Dla ważności oświadczeń woli w 

imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie 

dwóch umocowanych przedstawicieli, w tym Prezesa, Skarbnika i innej osobie której 

udzielono pełnomocnictwa". 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak 

szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (zakup sprzętu 

sportowego).

163 5120319
Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy ORZEŁ Bierzwnik
Bierzwnik

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie 

i spr. finansowym, błędna kalkulacja kosztów (koszty zakupu sprzętu), brak liczby uczestników 

zadania

164 5120381
Stowarzyszenie Akademia Futbolu 

Pogórze
Bilczyce Brak liczby uczestników w pkt VI. wniosku

165 5120528
Piłkarski Klub Sportowy Wiekowianka 

Wiekowo
Wiekowo Błędy w kalkulacji. W pkt VI podano 3 trenerów, w kalkulacji w pkt VIII podano 2 trenerów

166 5121904
Ludowy Zespół Sportowy "GWIAZDA" 

Sypniewo
Sypniewo

1) brak upoważnienia dla osób reprezentujących, 2) brak informacji o wysokości dotacji za 

ubiegły rok w sprawozdaniu finansowym, 3) błędna liczba godzin w pkt VII Program zadania 

zamiast 120 powinno być180 godzin - zgodnie z kalkulacją pkt VIII:  60 jednostek 

treningowych (po 1,5 godziny)  x 2 trenerów  = 180 godzin.

167 5122502 Miejski Klub Łódź

1. w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania, wskazano 6 osób 

prowadzących zajęcia, natomiast kalkulacja kosztów finansowych przewiduje dofinansowanie 

dla 4 instruktorów; 2. sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (189 460,00 zł)

168 5124260
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk 

Kliniska"
Kliniska Wielkie

Wniosek odrzucony z powodów formalnych: błędna kwota dotacji wpisana we wniosku, brak 

klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie i spr. finansowym, błędna reprezentacja

169 5125231
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Płomień-

Spartan" w Nieledwi
Nieledew

- brak informacji o dotacji w bilansie - " dla ważności woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa, vice prezesa lub dwóch innych 

upoważnionych członków zarządu", we wniosku podpisał prezes i członek - brak kalkulacji 2 

trenerów

170 5125257 Uczniowski Klub Sportowy "Tempo 5" Przemyśl
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  

171 5125320 Klub Karate Shotokan w Lęborku Lębork Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego. Jest CIT-8.

172 5125514 Uczniowski Klub Sportowy Foka Choszczno

1) wniosek podpisany przez jedną osobę. Zapis w statucie: "wymagane są podpisy dwóch z 

pośród następujących: prezesa, sekretarza dwóch upoważnionych członków zarządu",  2) 

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginałem" przez jedną z dwóch osób 
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173 5128649 Klub Sportowy "WDA LIPUSZ" w Lipuszu Lipusz

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

174 5128947 Miejski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Włocławek
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 2 "wymagane dokumenty - brak informacji o deklarowanej 

kwocie dotacji 

175 5128979
Gminny Ludowy Klub Sportowy "RELAX" 

Radziwiłłów
Bartniki

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia dla Skarbnika. Zapis w Statucie brzmi: 

"...wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub 

Głównego Księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu. 

Na wniosku podpisał się Prezes i Skarbnik.

176 5130158 Bialski Klub Tenisa Ziemnego-Biała Rawska Biała Rawska
-brak podpisów osób z reprezentacji na statucie oraz bilansie - we wniosku pkt VI brak liczby 

uczestników zajęć

177 5131846
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"OLIMPIJCZYK" PRZY SP W KWAKOWIE
Kwakowo

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - brak podpisu drugiej osoby na statucie

178 5131879 SKS Grass-Hopper Kalwaria
Kalwaria 

Zebrzydowska
Brak sprawozdania finansowego, brak podpisów osób upoważnionych

179 5132197 Akademia Tenisa Stołowego Ligota Łabędzka - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty - błędna kalkulacja

180 5133578
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

Lokalnego Gminy Trzciana
Trzciana

brak upoważnienia zarządu dla wiceprezesa oraz skarbnika. W KRS widnieje zapis: 

"oświadczenia woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes 

oraz jedna osoba upoważniona przez ten zarząd" 

181 5134324
Gminny Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy "Zryw" Sobolew
Sobolew

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

182 5137065 Uczniowski Klub Sportowy "Ruptawa" Jastrzębie-Zdrój
- klub nadesłała rozliczenie z dotacji, a to nie jest bilans  - statut podpisany przez jedną osobę 

z reprezentacji a we statutu powinny podpisać  dwie

183 5137772
Ludowy Klub Sportowy "HERBAPOL" 

Stanowice
Stanowice

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu ze starostwa (niezgodność z pkt IX ppkt 3) 

"wymagane dokumenty"),  - wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - sprawozdanie nie 

opatrzone "za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione, -data rejestracji klubu z pkt 5 

niezgodna z datą przedstawioną w dalszej części wniosku(2007)

184 5138471 Klub Sportowy Wicher Wilchwy Wodzisław Śląski - reprezentacja niezgodna z par. 29 statutu - brak upoważnienia dla skarbnika

185 5139958 Klub Sportowy Konstancin Konstancin-Jeziorna

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie kserokopii dokumentów - brak 

informacji o liczbie uczestników w pkt. VI - kwota otrzymanych środków publicznych 

wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji zawartą w sprawozdaniu finansowym

186 5140241
Uczniowski Klub Sportowy "PROSNA" 

Grabów
Grabów nad Prosną

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu -wyciąg z ewidencji nieopatrzony "za zgodność z 

oryginałem" 
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187 5140287 Brokowski Klub Karate Kyokushinkai Brok - brak dotacji w bilansie

188 5140328 Ludowy Klub Sportowy ZARSZYN Posada Zarszyńska

- w bilansie i rachunku zysków i strat BRAK pozycji zawierającej informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych (zgodnie z wnioskiem kwota otrzymanych dotacji 

w 2016 r. wynosiła 29 500,00 zł); - statut podpisany za zgodność tylko przez jedna osobę - 

skarbnika (reprezentacja dwuosobowa).

189 5140392 Uczniowski Klub Żeglarski „WIKING” Toruń

1. niespójność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe w zakresie rzeczowym zadania (2) a 

kalkulacją kosztów finansowych (1) 2. brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z 

oryginałem statutu 3. zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych 

dokumentach finansowych

190 5140461
Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy
Barwice - wniosek jest niekompletny

191 5140482 SKF KKK MAXIMUS Kąty Wrocławskie

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ brak aktualnego wypisie z 

ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (decyzja starosty z 2015 r.-brak 

daty). 3) Wykazany we wniosku w pkt. VI sprzęt sportowy niespójny z sprzętem rozpisanym w 

pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania. 

192 5140764
Uczniowski Klub Sportowy Sporting 

Gniezno
Gniezno

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Wg statutu wymagane są co najmniej podpisy dwóch 

upoważnionych członków zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza, wniosek podpisał tylko 

Prezes Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem niezgodnie z 

reprezentacją Program zadania zbyt ogólnikowy

193 5140825 Ludowy Klub Sportowy Żuraw Żurawiczki Żurawiczki
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut oraz kserokopie dokumentów 

nieopatrzone  klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz podpisane przez jedną osobę 

194 5140925
Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy 

"Zagłębie" Wałbrzych
Wałbrzych -brak kwoty dotacji w bilansie  

195 5141105 Gminny Ludowy Klub Sportowy "Astra" Piekoszów
1. Brak daty wpisu na przesłanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji. Brak możliwości 

weryfikacji daty z wniosku.

196 5141125 Atletyczny Klub Sportowy Białogard Białogard - brak informacji w bilansie o kwocie otrzymanych środków publicznych

197 5141452 LKS EKO-INVEST HURAGAN ZARZECZE ZARZECZE
błąd formalny-Sprawozdanie finansowe nie  zawiera informacji o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych    

198 5141751
Ludowy Zespół Sportowy Delta Sieniawa 

Żarska
Sieniawa Żarska

Wniosek odrzucony formalnie .Brak pełnomocnictwa dla osób podpisanych na wniosku. KRS " 

współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli zarządu".

199 5141841 Klub Sportowy SOKÓŁ Słopnice Słopnice
Brak sprawozdania finansowego (jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania) Brak 

podpisów i klauzuli "Za zgodność z oryginałem" na statucie
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ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
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200 5141909 Klub Sportowy Basket Piła Piła

- brak informacji o deklarowanej kwocie dotacji (niezgodność z pkt IX ppkt 2) "wymagane 

dokumenty") - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu ze starostwa (niezgodność z pkt IX 

ppkt 3) "wymagane dokumenty") 

201 5142232 BIALSKI KLUB SPORTOWY GEM Biała Podlaska

Wniosek odrzucony formalnie. Niespójność w podanych terminach zajęć na str. 2 wniosku 

podano w cz. VI termin zajęć od 13 kwietnia, natomiast w opisie w cz. VII podano, że treningi 

będą od maja. 

202 5142274 Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze Brzeszcze

1. Rozbieżności kwot dotacji: rachunek zysków i strat zawiera informacje o wysokości 

otrzymanej dotacji i subwencjach w 2016 r. - 85 404  zł - zgodnie z wnioskiem przyznana 

dotacja wynosiła 42 000  zł; 2. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem 

podpisał się tylko prezes (reprezentacja dwuosobowa)

203 5142484
Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran" w 

Sierakowie
Sieraków

We wniosku w pkt. VI podana łączna liczba uczestników zadania większa niż podana  liczba 

zawodników w klubie do 18 roku życia w pkt. X ppkt. 1.

204 5144224 Międzyszkolny Klub Sportowy Otmuchów

Niewypełnione pola w pkt. VI dotyczące łącznej liczby uczestników i trenerów Dołączono 

upoważnienie do podpisywania umów dla 2 członków zarządu, które jest podpisane przez 3 

członków zarządu. W statucie brak informacji przez ilu członków powinno być podpisane 

upoważnienie, a zarząd składa się z 7 członków zarządu  

205 5148808
Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie z 

Żytowiecka"
Żytowiecko

Brak informacji w dokumentach rejestrowych potwierdzających deklarowaną we wniosku 

datę rejestracji 

206 5150891
Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia 

Osowa
Gdańsk

1) kwota dofinansowania przedstawiona we wniosku (174 800 zł) jest niezgodna z kwotą 

przedstawioną w rachunku zysków i strat (337 294 zł), w związku z czym wniosek jest 

niezgodny z pkt VI ppkt 10 - przekroczono kwotę dotacji 

207 5156953
Młodzieżowy Klub Koszykówki "BASKET" 

Gorzów
Gorzów Wielkopolski

- wypis z ewidencji niezgodny ze statutem (różnica w zapisie dotyczącym reprezentacji kluby 

jak i różnica numeru paragrafu) - na wypisie z ewidencji brak daty wpisy - niezgodność z pkt IX 

ppkt 3) "wymagane dokumenty"

208 5157589 Stowarzyszenie Sportowe Polonia Kraków Kraków
1. Brak zapisu "Zgodność z oryginałem" na każdej stronie statutu (jest tylko na pierwszej). 2. 

Brak podanych kwot w kalkulacji kosztów dla trenerów i wynajmu obiektów.

209 5163245 K.S. VULCAN Otwock bilans oraz statut nie opatrzony podpisami osób z reprezentacji

210 5163426
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ROKITA" 

BRZEG DOLNY
BRZEG DOLNY - kwota w bilansie 160 000,00zł niezgodna z deklarowaną  kwotą we wniosku 15 000,00zł
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211 5164451
Uczniowski Klub Sportowy „NOWA” przy 

ZSO nr 1 w Łodzi
Łódź

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - termin 

realizacji zajęć sportowych w pkt. VI wniosku niespójny z pkt. VII - statut nie opatrzony 

potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy

212 5165071 Szczycieński Klub Kyokushin Karate Szczytno

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 3 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 1 

trenera 

213 5173505 Ludowy Klub Sportowy Orzeł Namysłów

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

214 5175158
Ludowy Klub Sportowy 

"Staromieszczanka" Stare Miasto
Stare Miasto

Wniosek odrzucony formalnie. brak informacji o dotacjach w dokumentach finansowych. Sa 

informacje nt. tzw. grantów na realizację projektu i składki członkowskie. 

215 5179546 Łódzkie Centrum Sportów Walki Łódź wniosek niekompletny - brakuje strony 3 mi.n programu zadania, kalkulacji kosztów

216 5180726

Uczniowski Klub Sportowy 

Międzyzakładowy Klub Sportowy 

"Śnieżnik"

Stronie Śląskie

1. Brak wskazanych osób uprawnionych do reprezentacji. (Zapis w statucie brzmi: ... 

wymagane jest pisemne współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli Rady UKS MLKS 

"ŚNIEŻKI".) Podpisali się pod wnioskiem Prezes i wiceprezes. 

217 5180783 Ochotnicza Straż Pożarna Krzeszów
Błąd formalny. W świetle założeń programu, podmiot (OSP Krzeszów) nie jest uprawniony do 

ubiegania się o dotację gdyż nie jest on Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej

218 5180914
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"SUPLES" Kraśnik
Kraśnik W bilansie brak informacji o dotacjach za 2016

219 5181013 Klub Sportowy Michałowianka Michałowice

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z informacją 

dodatkową - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu - brak 

wszystkich podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów

220 5181249
Uczniowski Klub Sportowy "Korona" 

Bełchatów
Bełchatów

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

221 5181325 Klub Sportowy "Górnik" Piaski Czeladź Brak sprawozdania finansowego

222 5182277
Bialskie Stowarzyszenie Koszykówki KADET 

Biała Podlaska
Biała Podlaska 1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanym bilansie/rachunku wyników. 
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223 5182360 Klub Sportowy KS Mroczno Mroczno

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - brak rozpisanych kosztów na 

prowadzenie zajęć sportowych. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 3 wymagane dokumenty - brak możliwości weryfikacji daty 

rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. 

IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak wszystkich podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 4) Błędna reprezentacja - z przedłożonej dokumentacji nie wynika 

aby Skarbnik był również Księgowym Klubu. Zgodnie ze statutem § 44 ust. 1 "Do ważności 

oświadczeń woli i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch 

osób: Prezesa lub Wiceprezesa praz Księgowego Klubu.

224 5183028 Uczniowski Klub Sportowy :"Ares" Nowa Sól
1. Brak bilansu (sprawozdanie zarządu nie jest bilansem) 2. Zaniżona kwota dotacji wskazana 

we wniosku, nie spójna z dołączonym sprawozdaniem.

225 5183246 UKS Olimpia Kleczanów Kleczanów 

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut, dokumentacja finansowa) brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy (zgodnie ze statutem). 2) We wniosku w 

pkt. VI rodzaj sprzętu (specyfikacja) podano, że klub chcę zakupić apteczkę przenośną z 

wyposażeniem co jest niezgodne z ogłoszonym programem konkursowym.  3) Wykazana we 

wniosku w pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niezgodna z tabelą "koszty" - brak rozpisanych wszystkich 

kosztów zadania na prowadzenie zajęć sportowych. 4) We wniosku w tabeli osoby 

upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy... - brak wpisanej "Funkcji/Stanowiska".

226 5183649 Uczniowski Klub Sportowy SUPLES Łódź
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie - brak informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

227 5184335 Uczniowski Klub Sportowy "Pałac" Niechanowo WNIOSEK WYSŁANY PO TERMINIE TJ 24-04-2017

228 5184584

Uczniowski Klub Sportowy "SP 1 Brzozów" 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Brzozowie 

Brzozów

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 14 500 

zł;  2. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy.
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229 5185127 Uczniowski Klub Sportowy Dobre Dobre

 Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016

230 5186112
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

,,Dylewianka" w Dylewie
Dylewo

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 9 150, 00 

zł; 

231 5187633 LUKS POLONIA POGÓRZE Pogórze - brak bilansu  - brak podpisów reprezentacji na statucie oraz wypisie z ewidencji

232 5188337 Szkolny klub Sportowy GWAREK Zabrze Zabrze
statut wnioskodawcy został potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez prezesa, a 

wymagane są podpisy prezesa i wiceprezesa

233 5190334
Uczniowski Klub Sportowy Karate 

Shinkyokushin w Otwocku
Otwock

- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania - jedna z trzech osób wpisanych we wniosku jako 

członek zarządu nie widnieje w wypisie z ewidencji

234 5190389 ULKS "Bystrzyca Kłodzka" Bystrzyca Kłodzka

Do wniosku należało dołączyć sprawozdanie finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) zawierający 

informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; w 

przypadku braku wyszczególnienia dotacji w bilansie należy dołączyć stosowną informację 

uzupełniającą.  BRAK kwoty dotacji w rachunku zysków i strat - jest pozycja dotacje, która nie 

została wypełniona

235 5191512
Stowarzyszenie Klub Sportowy 

"Nidzianka" Bieliny
Bieliny -liczba uczestników zajęć sportowych = 0 - brak informacji w bilansie o dotacjach

236 5191955 wniosek jest nie wypełniony i nie podlega ocenie.

237 5192496 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY GODZIESZE GODZIESZE

Błędna reprezentacja (we wniosku przy skarbniku inne nazwisko niż w dołączonym wyciągu z 

ewidencji  klubów sportowych) Brak drugiej osoby podpisującej wniosek w składzie zarządu 

wg wpisu do ewidencji

238 5193345
Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" 

Wierzbna
Wierzbna

- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu - brak upoważnienia dla skarbnika - brak 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak wszystkich podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy

239 5193411 Klub Uczelniany AZS WAT Warszawa Warszawa

1. We wniosku w pkt. VII brak rozpisanego programu zadania. 2. Brak szczegółowej kalkulacji 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 3. Zgodnie z § 32 ust. 2 "Do oświadczeń 

woli w sprawach finansowych i pełnomocnictw wymagane jest reprezentacja łączna dwóch 

członków Zarząd upoważnionych przez Zarząd Klubu..." - brak upoważnienia udzielonego w 

formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Wiceprezesa. 
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240 5193907
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki 

Klub Sportowy Trójka 
Legnica

1) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut potwierdzony "za zgodność z 

oryginałem" przez jedną osobę,   2) brak informacji na temat sprzętu sportowego w pkt VI 

"przedmiot zakupu sprzętu sportowego" 

241 5194613
Ludowy Klub Sportowy LKS Jedność 

Jejkowice
Jejkowice

1) Wniosek pkt. X ppkt. 2 brak podanej informacji o liczbie punktów uzyskanych w systemie 

współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2016r. (puste pole).

242 5194764 Klub Sportowy Arkadia Oborniki Śląskie 
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - bilans nie opatrzony "za zgodność z 

oryginałem" - wniosek wysłany po terminie (25.04.2017)

243 5195401
Osiedlowy Klub Sportowy "Vielgovia 

Szczecin"
Szczecin Brak liczby uczestników i trenerów w pkt VI.

244 5195453 Sparta Leżajsk Leżajsk
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 78 000 zł 

245 5195963
Stalowowolski Klub Kyokushin Karate 

"Bushido"
Stalowa Wola różne liczby uczestników w pkt. VI, VII, w pkt. X "0"

246 5197374 Międzyszkolny Klub Sportowy Radom Błędna kwota dotacji we wniosku - niezgodna z załączonym bilansem

247 5198429 Klub Sportowy Wiarusy Igołomia Igołomia - brak kwoty dotacji w bilansie

248 5198627
Uczniowski Parafialny Ludowy Klub 

Sportowy "STRZELEC"
Strzelce

dotacja na prowadzenie zajęć przewiduje zajęcia w trakcie obozu sportowego - niezgodnie z 

programem

249 5198679 MGULKS Boks Team Oława Oława
1. Błędna reprezentacja. Statut wymaga współdziałanie dwóch osób, natomiast na wniosku 

podpisał się sam prezes.

250 5198968 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ”KORONA” Pabianice

- "dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków zarządu w tym prezesa", 

nikt nie podpisał bilansu

251 5199002 Miejski Klub Sportowy "Granica" Bgatynia Bogatynia
1. Błędna reprezentacja. Statut mówi: "... wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób 

spośród : Prezesa i wiceprezesów". Wniosek podpisał Wiceprezes i członek zarządu.

252 5199679
Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy 

"ZRYW"
Ulhówek

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) We wniosku 

w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania niezgodna z kosztami wykazanymi w tabeli "koszty".

253 5199778 UKS Victoria Gaj Gaj
Rozbieżna kwota dotacji za rok 2016 podana we wniosku i dokumentach, potwierdzenie 

statutu tylko przez jedną osobę
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254 5199950 LKS Serokomla Janowiec Janowiec

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Podana we 

wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI 

"rodzaj sprzętu (specyfikacja)". 3) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie 

uchwały Zarządu dla Prezesa, Skarbnika, Sekretarza. Zgodnie z KRS "Dla ważności oświadczeń 

woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 

uprawnionych przedstawicieli, w tym Prezesa, Skarbnika i innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa". 

255 5200832 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ASIK Domaniewice nie wyszczególniono kwoty dotacji - informacja 65 230 zł.wniosek-51 130 zł.

256 5201250 Klub Judo "Samuraj" Koszalin Koszalin brak wniosku, wszystkie dokumenty - kopie nie potwierdzone, brak informacji o wys. dotacji

257 5202923
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"JAGIELLONKA" w Medyce
Medyka

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - 

liczba 4 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 5 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 3) Niezgodność liczby sztuk 

sprzętu sportowego - liczba 75 w pkt VI. "rodzaj sprzętu (specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania - liczba 81.

258 5203503
Uczniowski Klub Sportowy "Warmiss-

Volley" Olsztyn
Olsztyn

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - załączniki nie opatrzone klauzulą "za zgodność z 

oryginałem"

259 5206601 Uczniowski Klub Sportowy Lipno Lipno

- brak sprawozdania finansowego - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, zaświadczenie dotyczy UKS 

"Mosir" - nieprawidłowo rozpisana kalkulacja kosztów finansowych - brak informacji o sytuacji 

finansowej wnioskodawcy- pkt. X ppkt. 5

260 5206760 MUKS" Kadet" Rawicz Rawicz

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały 

Zarządu dla członka Zarządu. Zgodnie ze statutem § 28 "Dla ważności oświadczeń w zakresie 

praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków Zarządu".
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261 5207215 KLTC Konin   Konin
Błąd formalny - załączony dokumenty finansowe nie dokumentują deklarowanych kwot 

dotacji (załączono jednie bilans)

262 5207967 Mrągowskie Stowarzyszenie rowerowe Mrągowo

1. Rozbieżności kwot dotacji: rachunek zysków i strat  zawiera informacje o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. -  40 500  zł - zgodnie z wnioskiem 

przyznana dotacja wynosiła 30 400 zł; 2. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z 

oryginałem - podpisał się tylko wiceprezes, brak podpisu prezesa (reprezentacja 

dwuosobowa).  

263 5207992
Miejski Klub Sportowy ,,Włókniarz" 

Głuszyca
Głuszyca Górna

1) Wniosek w wersji papierowej niezgodny z wersją elektroniczną w pkt. VII Preliminarz 

kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 2) 

Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (zakup sprzętu 

sportowego). 3) Sposób reprezentacji wskazany w statucie niezgodny z KRS.

264 5208069 Stowarzyszenie LKS Unia Bogaczowice Nowe Bogaczowice
- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów- sprawozdanie finansowe

265 5209196
HUSARIA SZCZECIN Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej
Szczecin

" dla oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch dyrektorów 

wykonawczych , w tym generalnego menadżera" wniosek podpisał dyrektor - błędna 

kalkulacja

266 5209431 UKS,,Butterfly" Łomża

zgodnie z par. 26 ust. 3 statutu, do reprezentowania Klubu w zakresie praw i obowiązków i 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków zarządu - podpis prezesa lub wiceprezesa z innym członkiem zarządu. 

Powyższe oznacza, że 1 osobą podpisującą jest prezes lub wiceprezes  a drugą osobą jest inny 

członek zarządu. Reprezentacja na wniosku jest niezgodna z tym postanowieniem podpis 

złożył prezes i wiceprezes zamiast prezes i inny członek zarządu ewentualnie wiceprezes i inny 

członek zarządu

267 5210351 Klub Sportowy Orzeł Zagrodno Zagrodno
1. Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji o uzyskanych dotacjach w roku 2016.

268 5211022
Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej 

Roztocze
Szczebrzeszyn

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. (przychody ogółem 118 000) - zgodnie z wnioskiem 

przyznana dotacja wynosiła 118 000 zł ; 2. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty 

wpisu do  ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy

269 5212706
Klub Olimpijczyka przy Zespole Szkół 

Sportowych w Mysłowicach
Mysłowice

1. Brak uzupełnionej tabeli "Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu sportowego (wniosek 

niekompletny). 

270 5213327
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i 

Rekreacji "Akademia 2012"
Suwałki - brak załączonych do wniosku wymaganych dokumentów
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271 5213861 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "G 1" Zielona Góra
Wniosek odrzucony formalnie. W opisie zadania - część VII wniosku- nie ma informacji na 

temat obozu planowanego na 25.06-01.07.

272 5215553
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej 

"Zawadzkie"
Zawadzkie

Kopia spr. finansowego niepotwierdzona za zgodność z oryginałem (brak klauzuli oraz 

podpisów)

273 5215971
Uczniowski Klub Sportowy "Feniks 

Obrowo"
Obrowo

Wniosek odrzucony formalnie Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej na statucie i 

dokumentach finansowych. Jest podpis sekretzrza. 

274 5216039 KLUB SPORTOWY WATRA MROZY MROZY

1. Błędna reprezentacja (zapis w statucie brzmi: ... wymagane jest współdziałanie dwóch 

osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika. Na wniosku podpisali się prezes i 

wiceprezes.

275 5217857 Klub Sportowy FIRN Zakopane Zakopane
rozbieżności między kwotą dotacji podaną we wniosku a wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych (nie uwzględniono części środków z urzędu miasta)

276 5218415
Uczniowski Klub Sportowy Westovia 

Tarnów
Tarnów

PROŚBA O ANULOWANIE WNIOSKU 1) brak upoważnienia dla członka zarządu, 2) niezgodność 

liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 10 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 8 w 

pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania

277 5218575 Krośnieński Klub Biegacza Mosir Krosno Krosno - brak informacji w bilansie za 2016 rok o dotacjach - błędny numer krs we wniosku

278 5219268 Klub Sportowy Gościbia Sułkowice

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy oraz brak adnotacji "za zgodność z oryginałem".  

279 5220909 Uczniowski Klub Sportowy "Smyk" Bieldko-Biała

1. Błędna reprezentacja. Na wniosku podpisał się prezes i Skarbnik. Według Statutu skarbnik 

potrzebuje pełnomocnictwa. Klub dołączył uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, 

jednakże według statutu powinna być ona podpisana przynajmniej przez połowę zarządu 

($17.4. w statucie). Podpisał się na niej sam Prezes.

280 5220929
IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i 

Promocji Gminy Błażowa
Błażowa

Wynagrodzenie trenera podczas obozu, kwota 1920 zł z puli przeznaczonej na zajęcia 

sportowe 

281 5221191
TOWARZYSTWO TENISOWE W 

SULEJÓWKU
Sulejówek 1. Niespójność dat wskazanych we wniosku.

282 5221264 Akademia Piłkarska Talent Białystok

Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji  Kopie 

dokumentów (statut, spr. finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z 

reprezentacją 

25/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

283 5221333 LKS Polonia Więcławice Michałowice

1. Brak poświadczenia "za zgodność z oryginałem" na statucie. 2. Brak Bilansu (sprawozdanie z 

wykonania zadania nie jest wykazem wszystkich operacji klubu). 3. Kalkulacja kosztów 

niezgodna z preliminarzem. 

284 5221441 Uczniowski Klub Sportowy Sokoliki Stary Sącz

1) brak upoważnienia dla sekretarza. Zgodnie z par. 31 statutu, do ważności oświadczeń w 

zakresie prawa, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw 

wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu tj. Prezesa i upoważnionego członka zarządu. 

To oznacza, że do ważności złożenia podpisu przez sekretarza wymagane jest uprzednie 

upoważnienie (w formie uchwały zarządu lub walnego zgromadzenia) 

285 5221465 UKS BŁYSKAWICA Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne
1) zaniżenie wysokości dotacji we wniosku, 2) brak informacji o dacie rejestracji klubu na 

zaświadczeniu starosty poznańskiego, 

286 5221760 Klub Sportowy Iskra Radwanowice Radwanowice
Kopie dokumentów potwierdzone "Za zgodność z oryginałem" przez jedną osobą (powinny 

być dwa podpisy zgodnie z reprezentacją)

287 5222204
STOWARZYSZENIE LOKALNE 

SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
NIEPOŁOMICE

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

288 5222360 Ludowy Klub Sportowy w Ujkowicach Ujkowice - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

289 5222439 Ludowy Klub Sportowy Puls Broszkowice Broszkowice

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2) brak upoważnienia dla reprezentacji. KRS: "…wymagane jest 

współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli klubu…"

290 5222462 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice Polkowice
- brak aktualnego odpisu lub wydruku komputerowego z KRS - brak podpisów wszystkich osób 

upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

291 5222973 Miejski Klub Sportowy AGROS CHEŁM Chełm
Brak pełnomocnictwa/uchwały zarządu dla osób podpisujących wniosek.  Zgodnie ze statutem 

wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli zarządu.

292 5222995 Klub Sportowy AGOGE Łomża - brak podpisów osób upoważnionych na sprawozdaniu finansowym

293 5223532
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

ABiS - SP 64
Łódź

kwota otrzymanych środków we wniosku za 2016 jest 30 000,00zł, natomiast z bilansu wynika 

ponad 40 000,00zł

294 5223907 Klub Sportowy Energetyk Łódź Łódź Brak upoważnienia dla członka zarządu

295 5224202 IUKS INTEGRO STASZÓW Staszów 1. Brak wskazanej dokładnej wysokości dotacji na bilansie za 2016 r.

26/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

296 5224344
Uczniowski Klub Sportowy PIOTRCOVIA 

Piotrków Trybunalski
Piotrków Trybunalski

Ze sprawozdania finansowego za 2016 rok wynika, że klub otrzymał 29 000 zł dotacji ze 

środków publicznych. We wniosku wskazał 19 000 zł  dodatkowo brak rozpisanych kosztów 

jednostkowych w kalkulacji

297 5224614
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy 

gimnazjum w Jabłonnie Lackiej
Jabłonna Lacka

Niespójność ilości sprzętu pomiędzy pkt VI (siatka do bramek - 2 szt, stoły do tenisa - 4 szt) a 

kalkulacją kosztów  (siatka do bramek - 4 szt, stoły do tenisa - 6 szt) 

298 5224640
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle 

Sports Union
Cieszyn

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  

299 5224664 Uczniowski Klub Sportowy BASKET Smolec Smolec

"OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJATKOWYCH W IMIENIU KLUBU SKŁADAJĄ POWYŻEJ 

KWOTY 5 000,00ZŁ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU W FORMIE PISEMNEJ UCHWAŁY" brak 

uchwały - BRAK DATY WPISU DO EWIDENCJI W ZAŚWIADCZENIU OD STAROSTWA

300 5224811
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac 

Młodzieży - Łódź"
Łódź

błędna kalkulacja kosztów prowadzenia zajęć niezgodność w liczbie osób prowadzących 

zajęcia ( kalkulacja przeprowadzona dla 2 trenerów a w pkt VI wskazano 4 trenerów 

prowadzących zajęcia)

301 5225143
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 

"OLIMPIC"
Kraków - brak informacji o dotacji w bilansie

302 5225726
Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA 

INOWROCŁAW
Inowrocław

1. Brak wskazanej dokładnej kwoty dofinansowania w przesłanym bilansie za rok 2016 r. (w 

bilansie wyszczególnione są dotacje i subwencje łącznie na kwotę 16 440 zł natomiast we 

wniosku wpisane jest 9 040 zł. 2. Kompresor do piłek jest sprzętem wyposażenia sali, a nie 

sprzętem sportowym.

303 5225746 Klub Sportowy PIAST Brzeg Brzeg 1. Brak Bilansu 2. Błędna reprezentacja 3. Brak szczegółowo rozpisanego programu zadania

304 5225800 Klub Sportowy "Sęp" w Żelechowie Żelechów

1) Sposób reprezentacji wskazany w statucie niezgodny z KRS. Zgodnie ze statutem § 32 "... 

wymagane są podpisy 2 członków zarządu łącznie, upoważnionych uchwałą Zarządu Klubu" 

natomiast zgodnie z KRS wynika, że cały Zarząd Klubu powinien się podpisać "...wymagane są 

podpisy członków Zarządu łącznie". 2) We wniosek w pkt. VI rodzaj sprzętu sportowego 

(specyfikacja) wykazany piłkochwyt nie jest sprzętem sportowy niezbędnym do prowadzenia 

zajęć lecz wyposażeniem obiektu sportowego. 3) Wniosek pkt. V podana data niespójna z 

przedłożoną dokumentacją (KRS).

305 5225981
STOWARZYSZENIE SZACHOWE GMINY 

PAWŁOWICE
PAWŁOWICE niezgodność kwoty dotacji wniosek-26 950, rachunek zysków 36 650zł.

306 5226316
Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW 

Chorzów
Chorzów

Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera wyszczególnionej pozycji o wysokości dotacji 

ze środków publicznych 

307 5226430
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Sparta Legiony Otwock
Otwock Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji
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308 5226606 Uczniowski Klub Sportowy "SPORTING" Szczęsne

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na 

kserokopii dokumentów - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w 

pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - brak we wniosku pkt. IV wpisanej 

drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy  - nie wysłano wersji 

elektronicznej wniosku

309 5226926 KLUB SPORTOWY "MOGIELANKA" Mogielnica - kwota w bilansie 215 000,00zł

310 5227436
Biskupiecki Młodzieżowy Klub Sportowy 

"Korki"
Biskupiec deklarowana kwota dotacji  we wniosku (10 000,00zł) niezgodna z kwotą w bilansie (25.294zł)

311 5227551 klub sportowy Niwa Oswiecim Oświęcim

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 26 790,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (sprawozdanie finansowe za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 42 968,00 zł. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak 

szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (brak 

rozpisanego wkładu własnego). 3) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę 

rozpoczęcia 11-04-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia 

zajęć 03-04-2017 r.  4) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu 

dla Prezesa i Wiceprezesa. Zgodnie ze statutem § 33 "Dla ważności oświadczenia woli, pism i 

dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków finansowych Klubu wymagane są podpisy 

dwóch osób upoważnionych przez Zarząd". 5) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy.

312 5227667 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zgierz

1) załączone do wniosku dokumenty finansowe nie informują o wysokości dotacji w roku 

2016. Trudno zweryfikować kwotę 4.000 zł wpisaną do wniosku z dokumentacją finansową. 

Należało złożyć dokument finansowy, w którym wysokość dotacji zostanie wprost określona. 

2) załączone do wniosku decyzja o zmianie osób reprezentujących i postanowienie o wpisie 

do KRS pośrednio wskazują datę rejestracji klubu, ale zamiast postanowienia sądu należało 

złożyć wydruk KRS a nie postanowienie o rejestracji klubu. 
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313 5227748 Uczniowski Klub Sportowy "ZSZ Wołów" Wołów

1. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, NIE umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy; 2. Rozbieżności kwot dotacji: sprawozdanie 

finansowe zawiera informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 

r. - 7 000 zł - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 7 800 zł

314 5227768
Towarzystwo Piłkarskie JASTRZĄB 

Bielszowice
Ruda śląska

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 97 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans - informacja dodatkowa do bilansu za 2016 r.)  

wykazano kwotę dotacji 124 130,35 zł. 2) Wniosek w pkt. VII Program zadania - w formie 

papierowej niezgodny z formą elektroniczną. 3) Wniosek w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - tabela "koszty" niezgodna z kalkulacją kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania brak rozpisanych kosztów własnych przeznaczonych na realizację zadania. 

315 5227793
Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego 

"Ochota"
Warszawa - brak sprawozdania finansowego za 2016 r.

316 5227836 Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” Wrocław
1. Zaniżona dotacja. W rachunku Zysków i strat wykazano dotację w wysokości 30.000 zł 

natomiast we wniosku wpisano 20.000 zł.

317 5228140 radomskie centrum młodziezowe Radom

w sprawozdaniu z działalności statutowej klubu wynika, że klub w 2016 r. uzyskał dotację z 

Gminy oraz dotację z MSiT (Program KLUB) - 19 000 zł, we wniosku zostało wpisane 10 000 zł, 

nie uwzględniając dotacji z Gminy.

318 5228249
Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i 

Młodzieży "Strzelec" w Legnicy
Legnica

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: rozbieżność w wys. dotacji ( w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku) we wniosku(podano kwotę 26 000,00 zł) i rachunku 

zysków i strat (kwota 188 000,00 zł).

319 5228510 Zielonogórski Klub Sportowy Akrobata Zielona Góra
brak informacji o deklarowanej kwocie dotacji (niezgodność z pkt IX ppkt 2) "wymagane 

dokumenty")

320 5228548 Uczniowski Klub Sportowy "ALFA" Gostynin

- brak sprawozdania finansowego- zgodnie z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji 

ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy

321 5228946
Leśniańskie Towarzystwo Sportowe przy 

Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej
Leśna Brak informacji o rodzaju i liczbie sprzętu sportowego we wniosku pkt. VI
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322 5229140
Klub Sportowy "POGORIA" w Pogórskiej 

Woli
Pogórska Wola

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (sprawozdanie finansowe, uchwała Nr 7/2016 z dnia 21-

02-2016 r.) brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 2) Brak upoważnienia w formie 

uchwały Zarządu dla Prezesa, Skarbnika oraz dwóch innych członków Zarządu zgodnie ze 

statutem § 34. 

323 5229423 Polskie Towarzystwo Boksu Tarnów
1) brak opieczętowania statutu "za zgodność z oryginałem", 2) brak informacji o wysokości 

dotacji w 2016 r., 

324 5229933 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Chełmno

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 10 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (sprawozdanie finansowe za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 139 820,09 zł.

325 5230546 uczniowski klub sportowy perfect zduńska wola

- niewłaściwa reprezentacja wnioskodawcy we wniosku - statut nie opatrzony 

potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem - brak podpisów osób upoważnionych na 

kserokopii dokumentów załączonych do wniosku (statut) - brak informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - termin realizacji zajęć sportowych w 

pkt. VI wniosku niespójny z pkt. VII

326 5230716
Ludowy Klub Sportowy Cosmos w 

Józefowie
Józefów

Informacja dodatkowa do sprawozdania bilansowego za 2016 r. zawiera pozycję dotacje - 81 

200,00 zł  Zgodnie z wnioskiem pozycja dotacje - 0, 00  zł 

327 5233286 Gminny Klub Sportowy "Olszówka" Olszówka
Niezgodnośc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych.

328 5233640 UKS Football Academy Fair-Play Złotów

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych nie została 

wyszczególniona w dokumentach finansowych, załączony bilans  oraz rachunek wyników 

dotyczą 2014 i 2015 roku.

329 5234417
Ludowy Gminny Klub Sportowy Charłupia 

Mała
Charłupia Mała

- brak statutu - brak sprawozdania finansowego - brak informacji o liczbie uczestników w 

klubie do 18 r. ż. pkt. X

330 5236275
Uczniowski Klub Sportowy Return 

Piaseczno
Piaseczno

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Niezgodność 

liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 3 w 

pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania.

331 5236318 Klub Sportowy SOKÓŁ Serock Serock

1. Zaniżona kwota dotacji. We wniosku wskazano kwotę 0 zł dotacji natomiast w 

sprawozdaniu finansowym 119 935,51 zł. 2. Kalkulacja kosztów rozpisana we wniosku nie 

uwzględnia wkładu własnego.

332 5237987 Pleszewski Klub Karate Pleszew Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o dotacjach,

333 5238094 Uczniowski Klub Sportowy Ósemka Starogard Gdański - BRAK INFORMACJI O DOTACJACH W BILANSIE 

334 5239105 UKS Mini Max Lubasz Lubasz
Wniosek podpisały osoby nieupoważnione, statut nie potwierdzony przez osoby 

upoważnione.
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335 5239359
Gminny Ludowy Klub Sportowy Barycz 

Janków Przygodzki
Janków Przygodzki

Błąd formalny: - klub ubiega się o dofinansowanie 2 sekcji ale zakup sprżetu i obóz sportowy 

dotyczą tylko jednej sekcji. W treści wniosku nie wskazano, że szkolenie dotyczyć będzie obu 

sekcji.  dodatkowo - brak opisu dotyczącego obozu (miejsce, charakterystyka itp.) 

336 5239487
Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy 

"Górnik" Strachocina
Strachocina

1. Brak wpisanej daty rejestracji klubu na przesłanym zaświadczeniu o wpisie (brak możliwości 

weryfikacji).

337 5240023 Radomski Klub Sportowy Kicksport Radom
brak informacji o dacie wpisu do ewidencji brak informacji o dotacji w sprawozdaniu 

finansowym

338 5240169 Klub Sportowy PLANTATOR Nienadówka 

1. Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez Prezesa; 2. 

Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch osób: 

prezesa lub wiceprezesa oraz innej osoby upoważnionej przez  zarząd. Podpisał się prezes, 

skarbnik, sekretarz - brak upoważnienia

339 5240324
KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" 

RYDUŁTOWY
RYDUŁTOWY

Kopie dokumentów (statut i spr. finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją. Zgodnie z KRS wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko 

Skarbnik

340 5242430 Klub Sportowy SOŁA Oświęcim Oświęcim

1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 9 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 8 

trenerów.  2. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 103 000 zł

341 5244106
Międzyszkolny Klub Sportowy Podkarpacie 

Bobowa
Bobowa

" dla ważności w zakresie praw,podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane sa podpisy dwóch osób spośród 

następujących:prezesa,sekretarza,dwóch uprawnionych członków zarządu" dokumenty 

podpisał prezes,księgowa - błędna kalkulacja

342 5244666 Uczniowski Klub Sportowy "Korona" Kraków

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 3) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli 

"koszty".

343 5244865

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

Młodzieżowy Klub Sportowy Miedź 

Legnica

Legnica sprawozdanie finansowe i bilans złożony jest za rok 2015, 
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344 5245163
UKS Towarzystwo Szachowe Zieloni 

Zielonka
Zielonka

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

345 5245356
Międzyszkolny Klub Sportowy " Dwójka 

Zawiercie "
Zawiercie

Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 44 000 zł 

346 5245425 KLUB SPORTOWY POGOŃ MIĘKINA MIĘKINIA
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginałem" 

347 5245642 Wks Iskra Wyszyny budzyń

1. Brak daty rejestracji klubu na przysłanym zaświadczeniu o wpisie. 2. Brak bilansu (przesłano 

sprawozdanie z wykonania zadania). 3. Brak wskazanej ilości uczestników w klubie do 18 roku 

życia (tabela w pk. X ppk. 1), natomiast termin realizacji zadania wskazany został od 

02.01.2017 r.

348 5245842 Klub Sportowy "Nida" w Oksie Oksa
- brak informacji o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. pkt. X - nie uzupełniono pkt. V- 

pozycja w ewidencji

349 5245888
Ostrowskie Towarzystwo Badmintona 

Lotka
Ostrów Wlkp.

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu Niespójność trenerów 

pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 4 trenerów, a kalkulacją kosztów finansowych - 3 

trenerów

350 5246295 Gminny Klub Sportowy Potok Sitno Sitno

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych -  kserokopie: statutu , bilansu oraz rachunku 

wyników podpisane przez 1 osobę (Prezesa), a powinny być podpisy 3 osób zg. z paragraf  36 

statutu(Prezes lub Wiceprezes i 2 Członków Zarządu), wniosek podpisany przez Prezesa i 

Wiceprezesa – brak podpisu drugiego Członka Zarządu, brak dokumentu potwierdzającego 

uzyskaną dotacje w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

351 5246608 LUDOWY KLUB SPORTOWY W IWKOWEJ Iwkowa

brak sprawozdania finansowego i bilansu. Przedstawione sprawozdanie z wykonania zadania 

końcowego z wykonania zadnia publicznego nie odpowiada wymogom programu klub.   

Zgodnie z pkt IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW Wymagane dokumenty: 2) 

sprawozdanie finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy. Brak kwoty dotacji 

ze środków publicznych w poprzednim roku.

352 5246636 Klub Sportowy Elmar Jędrzejów Jędrzejów
1. Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji o uzyskanych dotacjach w roku 2016.
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353 5246966
Miejski Klub Pływacki "Wodnik' Bielsk 

Podlaski
Bielsk Podlaski

1. Brak dołączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu. 2. Niezgodność liczby 

osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania. 3. Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 65 w pkt VI.  z liczbą sztuk- 

liczba 50 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania.   

354 5248588 UKS Olimpijczyk Olsztynek
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nie potwierdzony "za zgodność z 

oryginałem" przez dwie osoby. Skan bilansu nie potwierdzony za zgodność z oryginałem  

355 5249390 Uczniowski Klub Sportowy Javoria Jawor Jawor

kopia statutu podpisana za zgodność z oryginałem przez prezesa - w statucie brak 

jednoznacznego zapisu dotyczącego sposobu reprezentacji w przypadku zaciągania 

zobowiązań majątkowych, wobec tego na dokumentacji powinien podpisać się cały 

zarząd/par 19 statutu m- w okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu jego uprawnienia 

przysługują prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem

356 5250520 LUDOWY KLUB SPORTOWY "WOLANKA" WOLA FILIPOWSKA

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: rozbieżność w kwocie otrzymanych dotacji  

wpisanych we wniosku(70 540,00 zł) i informacji dodatkowej do sprawozdania 

finansowego(70 700,00 zł).

357 5251512
Klub Sportowy "Przełęcz Trans-

Bieszczady"Dukla
Dukla

- brak informacji w bilansie o dotacji - "dla ważności oświadczeń dotyczących praw i 

obowiązków majątkowych klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w 

tym prezesa lub wice prezesa- statut podpisał jedynie prezes

358 5251542 MKS Sparta Szamotuły Szamotuły
Bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 

r. (wniosek 139 000) 

359 5251720 Klub Sportowy Silesia Miechowice Bytom 1. Bilans za rok 2015.

360 5251831 Stowarzyszenie Basket Hills Bielsko-Biała

1. Wniosek w wersji papierowej niezgodny w wnioskiem w wersji elektronicznej (pkt. VII 

"Program zadania"). 2. Niezgodność łączna liczba uczestników zajęć sportowych - liczba osób 

110 w pkt VI.  z liczbą uczestników w pkt VII Program zadania - liczba osób 100.  3. Wykazane 

koszty w pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych w tabeli "koszty w zł" niezgodny z 

kosztami wykazanymi w kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania tj.: a) 

zakup sprzętu sportowego: -tabela "koszty w zł" 1 000,00 zł., -kalkulacja kosztów finansowych 

3150,00 zł. b) organizacja obozu sportowego: - tabela "koszty w zł" 4 000,00 zł., - kalkulacja 

kosztów finansowych 9 000,00 zł. c) wynajem obiektów sportowych: - tabela "koszty w zł" 1 

500,00 zł., - kalkulacja kosztów finansowych brak wykazanej kwoty. Łączna kwota realizacji 

zadania wykazana w tabeli "koszty w zł" 13 500,00 zł, natomiast w kalkulacji kosztów 

finansowych podano łączną kwotę realizacji zadania 19 650,00 zł. 
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361 5252071 Warszawski Klub Kajakowy Warszawa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut, wyciąg z ewidencji) brak wszystkich podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji finansowej brak na 

każdej stronie adnotacji "za zgodność z oryginałem". 3) We wniosku w pkt. V brak podanej 

pozycji pod którą klub został wpisany do ewidencji starosty właściwego ze względu na 

siedzibę klubu. 4) We wniosku w pkt. VI brak uzupełnionej tabeli o łączna liczbę uczestników 

zajęć sportowych oraz liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe. 

362 5252229
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w 

Skawinie
Skawna brak informacji o liczbie zawodników do 18 roku życia w klubie   

363 5253521 Klub Sportowy Kasztelan Żarnów Żarnów

1. błędnie wypełniony preliminarz kosztów finansowych - wniosek pkt. VIII; 2. brak 

wyszczególnionej kwoty dotacji w sprawozdaniu finansowym/bilansie; 3. błędna 

reprezentacja... do ważności oświadczeń... wymagane jest współdziałanie dwóch osób: 

Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Głównego Księgowego. Wniosek został 

podpisany przez Prezesa i Skarbnika.

364 5254319
Uczniowski Klub Sportowy "Opia 2008 

Opinogóra" 
Opinogóra Górna 

Brak informacji w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

Niespójność pomiędzy preliminarzem a kalkulacją kosztów finansowych - wynajem hali

365 5254556 Uczniowski Klub Sportowy "ENERGETYK" Dychów

1)bilans nie jest bilansem w rozumieniu ustawy o rachunkowości,  2)wniosek niezgodny z pkt 

IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o deklarowanym dofinansowaniu, 3) 

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut potwierdzony "za zgodność z 

oryginałem" przez jedną osobę 

366 5254592
Ludowy Klub Sportowy "ŁADNA" z siedzibą 

w Ładnej
Ładna

 wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

367 5258757
Ludowy Klub Sportowy ORKAN 

Rzerzęczyce
Rzerzęczyce

- z programu zadania wynika, że wnioskodawca chce dofinansować jedną sekcję (piłka nożna) 

a wnioskowana kwota wynosi 15 000,00 zł. 

368 5258788 Ludowy Klub Sportowy Ceramik Krotoszyn Krotoszyn
W załączonym bilansie i rachunku wyników nie wyszczególniono informacji o deklarowanej 

we wniosku dotacji za 2016 r w wysokości 92 075 zł.

369 5259763 Stowarzyszenie "Jantar" Elbląg
duża rozbieżność w podanej kwocie dotacji (i wynikającej z dokumentów), brak stosownego 

potwierdzenia dokumentów

370 5261307 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Ustronie Morskie
brak informacji o wysokości dotacji ze środków publicznych w poprzednim roku w bilansie i w 

rachunku zysków i strat. 

371 5261388 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie Nowy Sącz - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.
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372 5263688
Uczniowski Klub Sportowy Fablok 

Chrzanów
Chrzanów

- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na statucie - brak 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

373 5264091 Miejski Klub Sportowy Błękitni Orneta Orneta

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji, 

brak rachunku zysku i strat Brak upoważnienia dla drugiej osoby podpisującej wniosek. 

Zgodnie z KRS wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa oraz drugiej osobie 

upoważnionej przez zarząd.  Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacja do zaciągania zobowiązań majątkowych

374 5264168 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX Suchy Las brak sprawozdania finansowego za rok 2016, przedstawiono za rok 2015 

375 5264342 Uczniowski Klub Sportowy "Jasiołeczka" Świerzowa Polska

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia w formie uchwały zarządu dla 

skarbnika - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania 

stowarzyszenia na statucie - brak informacji o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. pkt. X

376 5264512 Akademia Ruchu i Zdrowia Sakura Chmielno

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenerów 

377 5265640 Uczniowski Klub Sportowy Morsy Dębica Dębica

- reprezentacja niezgodna z par. 27 statutu- brak podpisu drugiej osoby- wiceprezesa lub 

sekretarza  - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie - brak daty rejestracji klubu 

na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - 

brak podanej informacji we wniosku pkt. IV dotyczącej sekcji, o którą dofinansowanie 

wnioskuje klub - liczba uczestników pkt. VI niespójna z programem zdania pkt. VII

378 5266219 4 TEAM Softball & Baseball Warszawa Brak spr. finansowego za 2016 r. Klub przedstawił spr. za 2015 r.

379 5266346
UCZNIOWSKI KLUB SPOROTOWY KARATE 

KYOKUSHIN ORZESZE
ORZESZE

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

380 5267136 Klub Kolarski Ziemia Darłowska Darłowo Podpisy osób nieupoważnionych (brak uchwały)

381 5267454
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 

Orlęta
Zwoleń

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 
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382 5267746 Ludowy Klub Sportowy Burza Burzenin Strumiany

1. sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek wyników to kopie, podpisane tylko przez biuro 

rachunkowe, które należało opatrzyć poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” na każdej 

stronie przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

383 5268062 Klub Sportowy "Tennis Life" Brwinów

spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2 osoby upoważnione do 

reprezentacji błędna kalkulacja kosztów- koszty prowadzenia zajęć rozpisane na 1 trenera 

podczas gdy w pkt. VI wskazano 4 trenerów

384 5268602 Uczniowski Klub Sportowy Serw Sierpc

Błędna kalkulacja kosztów finansowych (brak rozpisanego wynagrodzenia trenera) Statut 

potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie z reprezentacją Spr. finansowe nie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem Brak inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty 

otrzymanych dotacji

385 5268923 Klub Sportowy Zagórzanka Zagórze Zagórze
- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

zawartą w sprawozdaniu finansowym

386 5269278
Uczniowski Kub Sportowy "Dwójka"przy 

gimnazjum nr 2
Zielona  Góra

brak potwierdzenia zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

387 5269322 wojskowy klub sportowy olesniczanka olesnica
Niespójność kwoty otrzymanych dotacji (wniosek 0 zł, sprawozdanie fin. 110 600 zł) Brak 

liczby sztuk przy sprzęcie 

388 5269788
Stowarzyszenie Miłośników Sportu 

Włodawa
Suszno

brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych pkt VIII wniosku (wynagrodzenie dla 

trenera) załączony wydruk nie jest wydrukiem odpisu aktualnego z KRS 

389 5275329 Klub Sportowy "PIAST" Zawidów Zawidów brak upoważnienia dla podpisanych członków zarządu

390 5278070 Uczniowski Klub Sportowy Świeradów - Zdrój
Błąd formalny: - brak dokumentu potwierdzającego, iż podpisana osoba jest członkiem 

zarządu - w kalkulacji na prowadzenie zajęć przewidziano 8100 zł a w preliminarzu 9000 zł

391 5278115 Uczniowski Klub Sportowy TALENT Wrocław - brak bilansu za 2016, - data rejestracji klubu we wniosku niezgodna z datą w wypisie

392 5279190
Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w 

Płocku
Płock

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

zawartą w sprawozdaniu finansowym

393 5281627 GLZS KORONA POGOŃ STAWISZYN Stawiszyn Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie 

394 5282056 LKS Watra Białka Tatrzańska Białka Tatrzańska
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - dokumenty nieopatrzone "za zgodność z 

oryginałem" przez reprezentację

395 5284742
Miejski Uczniowski Klub Sportowy 

"FUTBOL" Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka - brak bilansu

396 5288685 Stowarzyszenie Satori Jastrowie brak  podpisu drugiej osoby  potwierdzającej dokumenty za zgodność z oryginałem,
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397 5289059
Uczniowski Klub Sportowy "Victoria 

Czermin"
Czermin

wymagane podpisy dwóch osób -podpisał tylko Prezes, brak dokumentów 

finansowych(rachunku zysków ,  Bilansu) brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem 

Decyzji o wpisaniu do ewidencji UKS

398 5292128
Uczniowski Klub Sportowy Technik 

Ruciane-Nida
Ruciane-Nida

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących : prezesa, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" bilans i statut podpisany przez prezesa - 

deklarowana kwota dotacji we wniosku to 6 300,00zł a w bilansie 66 198,80zł

399 5292258
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy. „JF 

Duet” Goleniów
Goleniów

Brak informacji we wniosku w pkt VI dotyczącej przedmiotu zakupu sprzętu sportowego (brak 

rodzaju i liczby sztuk sprzętu) Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych Inna sygnatura zaświadczenia o wpisie do ewidencji we 

wniosku niż na dołączonym wpisie  Dosłano oświadczenie o anulowaniu sprawy 

400 5292763 GIŻYCKI KLUB SPORTOWY MAMRY Giżycko - brak informacji o dotacjach w bilansie - błędna data rejestracji w krs we wniosku

401 5292847 Młodzieżowy Klub Sportowy "BRDÓW" Brdów
KLUB przedstawił bilans i rachunek zysków i strat za 2015 r. - brak informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych za 2016 r. 

402 5293509
Uczelniany Klub Sportowy Jedynka 

Tarnów
Tarnów

Zgodnie ze statutem i KRS do reprezentacji wymagane są dwie osoby - prezes oraz członek 

zarządu. We wniosku w rozdz. IV wykazano tylko prezesa. Wniosek podpisał prezes i dyrektor 

sportowy (nie będący członkiem zarządu).  Statut za zgodność podpisał tylko prezes. 

Sprawozdanie finansowe podpisał doradca podatkowy. W bilansie i rachunku zysków i strat 

nie wyszczególniono dotacji za 2016 w wysokości 58 000 zł deklarowaną we wniosku.

403 5294355 LUDOWY KLUB SPORTOWY ZRYW BĄKÓW BĄKÓW

Brak KRS  Kopie spr. finansowego niepotwierdzone za zgodność z oryginałem Podpisy 

niezgodne z reprezentacją (zgodnie ze statutem dla V-ce Prezesa - drugiej osoby, która 

podpisała wniosek, powinno zostać dołączone upoważnienie

404 5294883 Klub Sportowy CHLEBOWO Chlebowo

1. Brak daty rejestracji klubu na wyciągu z ewidencji. Brak możliwości weryfikacji. 2. Brak 

wyszczególnionej kwoty dotacji na bilansie/rachunku zysków i strat. 3. Niespójność kalkulacji 

kosztów z resztą wniosku (sprzęt sportowy).

405 5294903
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy " 

Niwa" w Krzesku-Królowa Niwa
Krzesk-Królowa Niwa

- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - środki przeznaczone na 

prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenerów prowadzących 

zajęcia na obozie

406 5295331 Klub Karate Tradycyjnego Wałcz

niezgodne z programem przeznaczenie części pieniędzy ze szkolenia sportowego na obóz 

sportowy, co powoduje, że na obóz sportowy de facto z dotacji przeznaczono kwotę 5.200 zł 

(4000 zł koszty obozu + 1.200 dla trenera za szkolenie na obozie). Kwota 6 tyś zł przeznaczona 

na wynagrodzenie szkoleniowca nie może obejmować wynagrodzenia za szkolenie podczas 

obozu sportowego 
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407 5295798
Uczniowski Miejski Klub Sportowy Księżak 

w Łowiczu 
Łowicz

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

statucie - brak we wniosku pkt. IV wpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy  - termin realizacji zajęć sportowych w pkt. VI wniosku niespójny z pkt. VII

408 5295943
Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokolik'' 

Niemodlin
Niemodlin

-wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nie opatrzony "za zgodność z 

oryginałem" na każdej stronie -kwota dotacji przedstawiona we wniosku(19 000 zł) jest 

niezgodna z kwotą przedstawioną w sprawozdaniu finansowym (30740 zł)

409 5296139 Klub Karate NIDAN Zielona Góra - błędna kalkulacja kosztów finansowych

410 5296318 Klub Sportowy Taekyon Sierpc
sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych

411 5303131 Klub Sportowy Ropa Ropa

Błąd formalny - zgodnie ze statutem i KRS osoby podpisujące wniosek powinny posiadać 

upoważnienie wydane przez Prezydium Zarządu. Upoważnienie nie załączono.  Dodatkowo - z 

dokumentów finansowych nie wynika jednoznacznie, że deklarowana kwota dotacji za ubiegły 

rok pochodzi z dotacji

412 5303154 KS LZS Fala Warpuny Warpuny
zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych 

(brak możliwości weryfikacji)

413 5303291 TOWARZYSTWO SPORTOWE "DYNOVIA" Dynów
 1. Zaniżona wysokość dotacji we wniosku (51 000), w informacji uzupełniającej do bilansu 

przedstawiono pozyskaną dotację w wysokości 65 000 zł.

414 5303892 Ludowy Klub Sportowy Team Przecław Przecław

1. Niewłaściwa reprezentacja wnioskodawcy we wniosku, brak wykazu i podpisu wszystkich 

osób wymaganych i uprawnionych/upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy zgodnie 

ze statutem (§28 ust. 3 "Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych 

wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub innych 

upoważnionych członków Zarządu stosowną uchwałą Zarządu"). 2. We wniosku podano 

kwotę w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w kwocie 49 000,00 zł. w pkt. III wniosku, natomiast w przedłożonej informacji 

dodatkowej do bilansu za 2016 r. wykazano kwotę dotacji 59 000,00 zł. 3.  Brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do 

składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań na kserokopii załączonych 

dokumentów zgodnie ze statutem.

415 5303916 Gminny Klub Sportowy Iskry Chełmiec Chełmiec
Niezgodnosc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych. Zaniżenie kwoty przyznanych dotacji w 2016. Błedy w kalkulacji kosztów - VIII.

416 5304059 Warszawski Klub Piłki Recznej Wesoła Warszawa

1) brak drugiego podpisu na statucie. Zgodnie z zasadami programu klub, jeśli pod wnioskiem 

podpisują się dwie osoby, to na poświadczeniu statutu tez powinny podpisać się dwie osoby 

2) 
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417 5304081 Klub Sportowy Sfinks Rydzyna

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - brak we wniosku pkt. IV wpisanej drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań

418 5304699
Klub Uczelniany AZS Politechniki 

Rzeszowskiej
Rzeszów

1. Zaniżona wysokość dotacji wpisana we wniosku. W informacji dodatkowej dołączonej do 

bilansu za 2016 r. wykazano dotację rzędu 126 652,85 zł natomiast we wniosku wpisano 

kwotę 30 800,00 zł

419 5304874 Parafialny Klub Sportowy Milenium Skawina

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 7 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 8 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) Z programu zadania (pkt. VII wniosku) wynika, 

że wnioskodawca będzie realizował zajęcia w zakresie jednej sekcji (piłka nożna) a 

wnioskowana kwota wynosi 15 000,00 zł. niezgodne z ogłoszonym konkursem. 3) Błędna 

reprezentacja. Zgodnie ze statutem § 29 "Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i 

obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub 

Wiceprezes ora Sekretarza lub Główny Księgowy". 

420 5304901 Miejski Klub Siatkówki "ŚWIDNICA" Świdnica 

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

(w spr. finansowym jest tylko pozycja "inne przychody określone statutem (dotacje + 

darowizny) kwota 205 852,94 zł) Zgodne z KRS do zaciągania zobowiązań wymagane jest 

współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli. Brak pełnomocnictwa dla Prezesa i V-ce 

Prezesa (osób, które podpisały wniosek) 

421 5305182 Uczniowski Klub Sportowy "Millenium" Porąbka

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej 

informacji.  3) Środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na 

usługi transportowe - zawody i turnieje. 4) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć 

podano datę rozpoczęcia 02-01-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę 

rozpoczęcia zajęć 06-02-2017 r. 5) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.
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422 5305696 Gminny Związek zespołów Sportowych Łukowica
1. Błędna reprezentacja (wymagane jest współdziałanie 2 osób: prezesa lub wiceprezesa oraz 

sekretarza lub księgowego). Podpisał się prezes i skarbnik.

423 5305938 Ludowy Klub Sportowy Sokół Malinie Malinie

Brak upoważnienia dla Sekretarza (drugiej osoby, która podpisała wniosek) Zgodnie z KRS 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu: jednego z Prezesów oraz jednego 

upoważnionego członka. Dosłano oświadczenie o anulowaniu sprawy

424 5306871
Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego
Kraków

Kopie dokumentów (statut, wpis do ewidencji) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem 

wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes

425 5306947 Gminny Klub Sportowy "Zryw" Książki Książki

1.  sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (we wniosku 

została wpisana kwota 22 000 zł)

426 5307098 LKS Grodzisko Raciechowice Raciechowice
wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu  

427 5307573 Klub Piłkarski Beskid Skoczów Skoczów

1. Błędna reprezentacja, Brak zgody zarządu dla prezesa i wiceprezesa. Zapis mówi: "... 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu klubu składają dwaj członkowie 

zarządu lub jeden członek zarządu z osobą upoważnioną przez zarząd do kwoty 5000 zł; 

powyżej 5000zł do kwoty 15000 zł po uzyskaniu upoważnienia przez zarząd...".

428 5309082
Gminny  Klub Sportowy HURAGAN 

Hrubieszów
Hrubieszów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans, rachunek 

zysków i strat) o uzyskanych dotacjach w roku 2016. 2) Niezgodność liczby sztuk sprzętu 

sportowego - liczba 77 w pkt VI.  Rodzaj sprzętu (specyfikacja) z liczbą sztuk - liczba 70 w pkt 

VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania.

429 5309694 LKS Miedniewiczanka Miedniewice Miedniewice

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie - brak daty rejestracji klubu na 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - brak 

we wniosku pkt. IV wpisanych osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do 

składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań

430 5309781 LKS Forteca Świerklany Świerklany

- niewłaściwa reprezentacja wnioskodawcy we wniosku - niezgodność liczby osób 

prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania

431 5309897

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Akademia Piłkarska Reissa Kolejarz 

Wolsztyn

Wolsztyn
Niezgodnośc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych. Zaniżenie wartości przyznanych dotacji w 2016.
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432 5309943
Gminny Klub Sportowy "Błękitni" Stare 

Pole
Stare Pole

- kwota w bilansie 73 000,zł, natomiast we wniosku deklaracja to 10 000,00zł -  " do 

kompetencji zarządu należy ;reprezentowanie klubu na zewnątrz", podpisał Prezes

433 5310250
Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy 

Olimpijczyk Szczekociny
Szczekociny

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych -  kserokopie: statutu , bilansu, zaświadczenia o 

wpisie do  ewidencji UKS ,bilansu oraz rachunku zysków i strat podpisane przez 1 osobę 

(Prezesa) , a powinny być podpisy 2 osób zg. z paragraf 28 statutu, brak dokumentu 

potwierdzającego uzyskaną dotacje w roku poprzedzającym złożenie wniosku, brak 

upoważnienia dla Skarbnika –członka Zarządu zg. z paragraf 28 statutu .

434 5310606 Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Puławy

Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawą o rachunkowości (brak bilansu, rachunku zysku i 

strat) Podpisy niezgodne z reprezentacją. Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków. Wniosek 

podpisał V-ce Prezes i sekretarz. Brak upoważnienia dla V-ce Prezesa.

435 5311679 Integracyjny Klub Sportowy "Konstancin" Konstancin Jeziorna
Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. tj. 37 500 zł 

436 5311732 Ludowy Klub Sportowy ,,TUR"Milejów Milejów

"dla ważności oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli w tym prezesa, 

wiceprezesa i innej osobie której udzielono pełnomocnictwa" brak pełnomocnictwa dla 

członka zarządu

437 5312700
Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" 

Marcówka
Zembrzyce

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilans za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy

438 5312819
Klub Sportowy Basket-Transfer z siedzibą 

w Chojnicach
Chojnice

Wniosek odrzucony formalnie. Niewypełniona tabelka str. 2 wniosku dot. liczby zawodników - 

podano 0 osób ( w opisie podano 16 osób).

439 5312840
Ludowy Klub Sportowy LUBOMIR 

Wiśniowa
Wiśniowa

Wykazana w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych nie została wyszczególniona w 

dołączonym dokumencie finansowym tj. bilansie, nie została złożona żadna informacja 

dodatkowa na temat otrzymanych dotacji, Statut Wnioskodawcy nie zawiera wymaganej 

klauzuli "za zgodność z oryginałem", nie został podpisany przez drugiego członka zarządu - 

skarbnika.

440 5312870
Ludowy Klub Sportowy "Błysk" w 

Zedermanie
Zederman

niespójna kwota w pkt VIII, brak potwierdzenia o wysokości dotacji, różne zapisy w statucie i 

KRS  o sposobie reprezentacji
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441 5313151 TOWARZYSTWO PŁYWACKIE OLIMPIJCZYK
ALEKSANDRÓW 

ŁÓDZKI

1. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy; 2. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 150 000 zł 

442 5313360 Uczniowski Klub Sportowy SMS Lipiny Lipiny

1. Brak bilansu. 2. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia do reprezentacji dla v-ce prezesa. 

Według statutu: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. Wniosek podpisał prezes i v-ce prezes.

443 5313422
Uczniowski Klub Sportowy "Dziesiątka" 

Radomsko
Radomsko Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji

444 5313677 KS Piast Tuczempy Tuczempy

1. BRAK - sprawozdania finansowego lub bilansu zawierającego informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 180 000 zł (dołączono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 

pomiędzy Gminą Jarosław a KS Past)

445 5313697 Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy Lubartów brak upoważnienia dla osoby podpisującej 

446 5313721
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Sukces" Komprachcice
Komprachcice

1) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut potwierdzony "za zgodność z 

oryginałem" przez jedną osobę,  2)wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 

2 - brak informacji o dofinansowaniu,  3)wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" 

ppkt 3 - brak daty wpisu do rejestru na zaświadczeniu 

447 5313767
Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub 

Sportowy Chrobry
Gryfice

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

niespójność daty rejestracji klubu między wnioskiem, a zaświadczeniem o wpisie do ewidencji  

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI 

niespójny z programem zdania pkt. VII

448 5313826
Ludowy Klub Sportowy "Wojan EB Olimpia 

Miączyn"
Miączyn

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: błędnie wypełniony wniosek - nie podano 

wielkości  uzyskanej dotacji w roku poprzedzającym złożenie wniosku zaś z kserokopii 

sprawozdania finansowego wynika, że z Urzędu Gminy Klub  otrzymał 72 000,00 zł, 

nieczytelne podpisy na kserokopii statutu bez pieczątki imiennej potwierdzające za zg. z 

oryginałem, na kserokopii sprawozdania finansowego, bilansie i rachunku wyników za 

zgodność z oryginałem podpisała 1 osoba(powinny 2 zg. z paragrafem 36 Statutu) nieczytelnie 

bez pieczątki imiennej. 

449 5313933
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

VICTOR
Warszawa

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - KRS i bilans/sprawozdanie finansowe, statut 

nieopatrzony "za zgodność z oryginałem"  

450 5314705 KLUB SPORTOWY "CZARNI" PAWŁOSIÓW Pawłosiów Wniosek wycofany na prośbę beneficjenta.
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451 5314788 Uczniowski Klub Sportowy Reszka Radom Niewypełnione pole "informacja o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia" 

452 5314812 Klub Sportowy Błękitni Lubno Lubno
Błąd formalny Błędna reprezentacja. Wg KRS powinien być prezes/ wiceprezes + główny 

ksiegowy. Wniosek podpisali prezes + wiceprezes

453 5315204
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gry 

Logiczne" we Wronkach
Wronki

Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy

454 5316048 Ludowy Klub Sportowy ,,Jasiołka" Jaśliska Jaśliska - kwota deklarowana we wniosku niezgodna z kwotą w bilansie za 2016 

455 5316255
Uczniowski Klub Sportowy MIKST 

Międzychód
Międzychód Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. 

456 5316899
UKS" Dwójka"przy Gimnazjum nr 2 w 

Giżycku
Giżycko

1. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch 

osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Podpisał się prezes i skarbnik - brak upoważnienia; 2. Sprawozdanie finansowe zawiera 

informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.  7 100  zł - 

zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 6 400  zł  

457 5316941 Gminny Klub Sportowy "ORKAN" Niedźwiedź - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

458 5317333 Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Pomień Pomień

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 3) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 4) Brak 

podpisu drugiej osoby. Zgodnie ze statutem § 28 "Dla ważności oświadczenia w zakresie praw, 

podejmowania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch 

członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa".

459 5317520
Międzyszkolny Klub Sportowy Skałka 

Annopol
Annopol

1. Brak możliwości weryfikacji daty wpisu klubu do ewidencji (brak daty rejestracji klubu na 

dołączonym zaświadczeniu). 2. Brak bilansu (sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 

publicznego nie jest całorocznym wykazem finansowym klubu).

460 5317540 Uczniowski Klub Sportowy "Iskry" Grybów Grybów

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków. Wniosek 

podpisał Prezes i Wiceprezes. Brak upoważnienia dla Wiceprezesa.

461 5317654 Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO Elbląg brak informacji o dotacji w sprawozdaniu finansowym
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462 5317701 Uczniowski Klub Sportowy ,,Kosz-Koszyce" Koszyce - brak bilansu 

463 5317766 Klub Kolarski Tramwajarz Łódź
1. Brak wskazanej dokładnej wysokości dotacji otrzymanej w 2016 r. w bilansie/rachunku 

wyników.

464 5318025
Międzyszkolny Klub Sportowy SP63 

Bydgoszcz
Bydgoszcz

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: rozbieżność w liczbie osób prowadzących zajęcia 

(str.2 wniosku 1 osoba, kalkulacja kosztów rozpisana na 2 trenerów (str. 3 wniosku)

465 5318277 MKS-MOSM Bytom Bytom - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. 

466 5318413 Ludowy Klub Sportowy Bystrzyca Górna Bystrzyca Górna
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty wpisu do rejestru na 

zaświadczeniu 

467 5318536
Uczniowski Klub Sportowy Tytan-65 

Bydgoszcz
Bydgoszcz

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 3 

trenerów. Podpisy osób upoważnionych - zgodnie z KRS oświadczenia w sprawach 

majątkowych... składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes i jeden z pozostałych członków 

zarządu . Podpisał się prezes i wiceprezes.

468 5318936
Gminny Klub Sportowy "Moszczanka" 

Moszczenica
Moszczenica

- reprezentacja niezgodna z par. 37 statutu - dla ważności oświadczeń w zakresie praw, 

podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są 

podpisy dwóch osób: prezesa, skarbnika oraz jednego upoważnionego członka zarządu 

469 5318960 UKS Jedynka Wągrowiec

1. Brak rozpisanej kalkulacji kosztów za prowadzenie zajęć sportowych (pk.VIII) 2. Brak 

wskazanej daty rejestracji klubu na przesłanym wypisie z ewidencji KS. 3. Brak wskazanej 

kwoty dofinansowania w 2016 r. na bilansie oraz informacji dodatkowej

470 5319796 Towarzystwo Sportowe Stale w Stalach Stale 1

statut nie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby upoważnione do 

reprezentacji niespójna kalkulacja kosztów zakupu sprzętu z przedmiotem zakupu sprzętu 

sportowego(  ilość sprzętu) sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych

471 5319867
Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" w 

Miłomłynie
Miłomłyn Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

472 5319950
Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie
Jastrzebie-Zdrój niespójność zapisów dot. reprezentacji między statutem  & 31 str. 7  a KRS-em, 

473 5320000 Miejski Klub Sportowy "GRYF" Szczecinek Szczecinek
Brak możliwości weryfikacji daty zarejestrowania klubu wg złożonego zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji ks, błędna kalkulacja kosztów dot. ilości trenerów.
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474 5320861
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w 

Korzennej
Korzenna

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 38000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 48 000,00 zł.

475 5321164 Klub Karate Shinobi Dominowo Dominowo Niezgodność z pkt  IX ppkt 2) Programu - brak sprawozdania finansowego 

476 5321435
Stowarzyszenie Sportowe Akademia 

Tenisowa Angelique Kerber
Puszczykowo - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

477 5321477 Klub Żeglarski Sztorm Barlinek Barlinek 1. brak kompletu podpisów przy potwierdzaniu zgodności z oryginałem statutu

478 5321595 UKS Ostrobramska Warszawa

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 53 894,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 54 144,00 zł. 2) Niespójność kwot przeznaczonych na realizację zadania w pkt. VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania wykazano ogólną kwotę 96 600,00 zł (prowadzenie zajęć sportowych 70 000,00 zł, 

obóz sportowy 26 600,00 zł) natomiast w tabeli "koszty" podano ogólną kwotę realizacji 

zadania 246 600,00 zł (prowadzenie zajęć sportowych 76 000,00 zł, obóz sportowy 30 600,00 

zł, wynajem obiektów sportowych 140 000,00 zł).

479 5321700

OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA 

KULTURY FIZYCZNEJ "PILICA NOWE 

MIASTO"

NOWE MIASTO NAD 

PILICĄ

Załączony bilans/sprawozdanie nie zawiera informacji o deklarowanej kwocie 141 125 zł 

dotacji za ostatni rok obrachunkowy.

480 5321881 Gminny Klub Sportowy Forty Piątnica Piątnica -kwota dotacji w bilansie 56 000,00zł a we wniosku deklarowana kwota 45 000,00zł

481 5322583 Klub Szermierczy "Wrocławianie" Wrocław

1. Przekroczona kwota dotacji za rok 2016.  2. Niewłaściwa reprezentacja. Według Statutu i 

KRS wymagane są podpisu dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i upoważnionego przez 

zarząd członka Zarządu. Brak dołączonego upoważnienia dla Wiceprezesa (jako członka 

zarządu).

482 5322609
Międzyszkolny Klub Sportowy "Mechanik" 

Włodawa
Włodawa

1. we wniosku  zostały wpisane dwie osoby prowadzące zajęcia (pkt. VI), natomiast w 

kalkulacji kosztów (pkt. VIII) kosztorys został sporządzony tylko dla jednego trenera 174 godz.-

1 trener =6 000 zł (przy czym na prowadzenie zajęć klub chce przeznaczyć 14 000 w tym 8 000 

śr. własne) 2.  sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (we 

wniosku 25 000 zł )

483 5322634
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-

Jeziorna
Konstancin-Jeziorna

- brak informacji w bilansie o dofinansowaniu - brak klauzuli w statucie "za zgodność z 

oryginałem" 

484 5322703 Roan Fight Club Mysłowice Mysłowice
- bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 

r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła  44 700 zł; 
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485 5323146 Ludowy Klub Sportowy Tempo Nienaszów Nowy Żmigród
brak potwierdzenia zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

486 5323172 Uczniowski Klub Sportowy w Kluczach Klucze k/Olkusza
Niezgodnośc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych.

487 5323242
Gminne amatorskie stowarzyszenie 

sportowe POWAŁA TACZÓW
TACZÓW

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących : prezesa, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu", statut podpisał jedynie prezes

488 5323342 UKS Siódemka Zduńska Wola

1. We wniosku wykazano kwotę w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych 

środków publicznych (dotacje, granty itp.)w kocie 13 000,00 zł. w pkt. III wniosku, natomiast 

w złożonym bilansie/rachunku zysków i strat wykazano kwotę dotacji 13 860,00 zł. 2. We 

wniosku w pkt. V  wykazana data rejestracji klubu niezgodna z przedłożonym wyciągiem z 

ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

489 5323364 Klub Sportowy "Dąbrovia"Wielogłowy Wielogłowy

" dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego 

księgowego "wniosek podpisał prezes oraz wiceprezes

490 5323635 GKPW-59 Gorzów Wielkopolski
Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (64 000 zł), informacją dodatkową do spr. 

finansowego (69 000 zł) a rachunkiem zysków i strat (puste pole)

491 5323682
Uczniowski Klub Sportowy Venus 

Jędrzejewo 
Jędrzejewo

1) kwota dofinansowania przedstawiona we wniosku (10 000 zł) jest niezgodna z kwotą 

przedstawioną w informacji dodatkowej (18 200 zł), 2) wniosek niezgodny z pkt IX  

"wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty wpisu do rejestru na zaświadczeniu 

492 5323724 Uczniowski Klub Sportowy Kormoran Dobre Miasto brak dokumentu potwierdzającego dotację

493 5323753 Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin Ostrołęka
Niespójność ilości sprzętu pomiędzy przedmiotem zakupu sprzętu sportowego pkt. VI 

(ochraniacze - 15 szt.) a kalkulacją kosztów finansowych (ochraniacze - 18 szt.) 

494 5323949 Augustowski Klub Golfa Augustów
1) statut opieczętowany za zgodność z oryginałem prze jedną osobę, a powinien przez dwie, 

bo dwie osoby reprezentują klub i jest to zgodne z zasadami programu klub

495 5324036
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Tempo" Ożarów
Nałęczów - wynagrodzenie trenera podczas obozu nie kwalifikuje klubu do dofinansowania

496 5324337 KLUB SPORTOWY DOBRA MARINA SZCZECIN

1. dołączono kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2. Rozbieżności kwot 

dotacji: sprawozdanie finansowe zawiera informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - 16 000  zł - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 

25 000  zł    

497 5324752 Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk Gdańsk
1. Zawyżona wysokość dotacji wpisana we wniosku. W bilansie wskazana w wysokości 337 

776 zł.
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498 5324773 KLUB SPORTOWY VICTORIA OSIELSKO OSIELSKO
brak informacji w bilansie 2016 o dofinansowaniu na kwotę deklarowaną we wniosku (49 

400zł)

499 5324816
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"RUDAWY" JANOWICE WIELKIE
Janowice Wielkie

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały dla Skarbnika. Zgodnie z KRS i 

statutem § 27 "Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób - Prezesa i Głównego Księgowego bądź osób przez 

nich upoważnionych spośród członków Zarządu" (z przedłożonej dokumentacji nie wynika aby 

osoba pełniąca w klubie funkcję Skarbnika była również Głównym Księgowym). 2) We wniosek 

w pkt. VI rodzaj sprzętu sportowego (specyfikacja) wykazana a[teczka z wyposażeniem nie jest 

sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć. 3) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w 

tabeli "koszty" (zakup sprzętu sportowego). 4) Wykazany sprzęt sportowy we wniosku w pkt. 

VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania niespójna z sprzętem sportowym wykazanym w pkt. VI "rodzaj sprzętu 

(specyfikacja)". 5) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak rozpisanej 

kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania dotyczącej prowadzenia zajęć 

sportowych. .

500 5325025 Miejski Klub Sportowy Atleta Gdańsk
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych

501 5325092 Klub Sportowy "Radiator$" Stąporków

brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (wniosek pkt. VIII nie rozpisano 

wynagrodzenia dla trenera brak zaświadczenia z ewidencji starosty. Za załączonej decyzji nie 

wynika, kto reprezentuje klub

502 5325139 Klub Sportowy Włókniarz Frampol Frampol
Kopia dokumentów (wpis do ewidencji) niepotwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z 

reprezentacją

503 5325363
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

Podium Kup
Kup

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r.

504 5325432 Uczniowski Klub Sportowy "SP1" Wyszków
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów wszystkich osób 

upoważnionych na statucie - brak sprawozdania finansowego

505 5325687
Piłkarski Klub Sportowy "TWARDY" 

Świętoszów
Świętoszów

1. Brak wskazanej wysokości przyznanej dotacji w 2016 roku na dołączonych dokumentach 

finansowych. 2. Niezgodność w ilości osób prowadzących zadanie (trenerzy).

506 5325709 klub Sportowy "Tęcza" Gowarczów Gowarczów
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 
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507 5325968 UKS Błyskawica Rokietnica

- brak podpisu prezesa we wniosku - brak wpisanej w pkt. IV ppkt. 2 wniosku drugiej osoby 

upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy - specyfikacja sprzętu sportowego 

niespójna z kalkulacją  - z kalkulacji kosztów finansowych nie wynika ilu trenerów otrzyma 

wynagrodzenie

508 5326502
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 

"ECHO"
Twardogóra

Wykazana we wniosku kwota dotacji nie została wyszczególniona w dokumentach 

finansowych załączonych do wniosku. Wniosek zawiera niespójną kalkulację kosztów - 

wykazany wkład własny dla prowadzenia zajęć sportowych w tabeli kosztów (21 140,00 zł) 

różni się od wykazanego wkładu własnego dla tej pozycji w szczegółowej kalkulacji (21 156,00 

zł). Podana we wniosku w pkt. V data rejestracji klubu  nie wynika z przedstawionego 

zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych.

509 5326549 Klub Sportowy Play Basket Kraszewice Głuszyna brak upoważnienia  prze Zarząd do podpisywania, nie wyszczególniono kwoty dotacji

510 5326755

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Hidori" przy Szkole Podstawowej nr. 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku

Olecko

Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów sportowych lub 

informacji dodatkowej sporządzonej na podstawie zaświadczenia potwierdzającego datę 

rejestracji  

511 5326816 Kobiecy Klub Piłkarski Stomil Olsztyn Olsztyn

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenerów 

512 5326858 Football Club Poznaniak Poznań Poznań

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016.

513 5326932
Ludowy Klub Sportowy "Głębowice" w 

Głębowicach
Głębowice

Zgodnie z KRS dla ważności oświadczeń i obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli zarządu. Brak pełnomocnictwa dla 

Prezesa i Skarbnika (osób , które podpisały wniosek)

514 5326987 Ludowy Klub Sportowy "STASIÓWKA" Stasiówka

Z załączonego do wniosku zaświadczenia o wpisie do ewidencji nie można stwierdzić daty 

wpisu Klubu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej  prowadzonej przez Starostę 

Powiatu Dębickiego, nie można zatem potwierdzić co najmniej trzyletniej działalności klubu. 

Wniosek nie spełnia kryteriów  określonych w Programie Klub.

515 5327481 KS Stomil Poznań Poznań Statut potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie ze reprezentacją 

516 5327583
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej SALOS-WODNA
Łódź kwota z bilansu inna niż deklarowana we wniosku

48/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

517 5327626 Uczniowski Klub Sportowy Sprint Legnica Legnica

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - 

liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - 

brak załączonego do wniosku wypisu z KRS/starosty

518 5327646 Stowarzyszenie Sportowe Delfin Słupsk
1. Brak stwierdzenia "za zgodność z oryginałem" na statucie. 2. Brak wyszczególnionej 

wysokości przyznanego dofinansowania na bilansie. 

519 5328071 Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar Jastrząb
1. Brak wskazanej wysokości dotacji w bilansie jak i dodatkowych dokumentach 

rachunkowych przysłanych razem z wnioskiem.

520 5328135
Wschowski Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy "Korona" Wschowa
Wschowa

Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r.  - zgodnie z wnioskiem 47 000 zł 

521 5328175
Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy Poncio-

2010 Lidzbark
Lidzbark

- brak podpisów oraz adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie - brak wszystkich 

podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 

2016 r.

522 5328392 Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Miłomłyn
wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - brak jasnej informacji o uzyskanej dotacji w roku 

2016 - w bilansie określone jedynie koszty realizacji zadań statutowych 

523 5328550
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "TALEX-

BORYSŁAW"
Borzytuchom

brak informacji w dokumentach rejestrowych potwierdzających deklarowaną we wniosku 

datę rejestracji

524 5328637 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Biały Dunajec
- brak wszystkich podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - brak sprawozdania finansowego

525 5328731
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

Taekwondo
Borne Sulinowo

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak daty 

rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na 

siedzibę klubu  - środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na 

wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia na obozie

526 5331535
SZKOLNY KLUB SPORTOWY "JUNIOR" 

Łucka
Łucka

Błędna reprezentacja Zgodnie ze statutem klubu do reprezentacji uprawniony jest 

prezes/wiceprezes + skarbnik/księgowy. Wniosek podpisał prezes +sekretarz

527 5331558 Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu Rawicz Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (10 000 zł) a spr. finansowym (52 885 zł)

528 5331619 Towarzystwo Sportowe "Czarni-Góral" Żywiec
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginał" tylko na ostatniej stronie  

529 5333023 Uczniowski Klub Sportowy 112 Białołęka Warszawa Brak sprawozdania finansowego 
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530 5333684 Klub Sportowy Unia Kalety Kalety

'' dla ważności  oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane sa podpisy spośród następujących :prezesa, 

wiceprezesa i dwóch upoważnionych członków zarządu " dokumenty podpisał prezes i 

sekretarz, brak upoważnienia

531 5334072 UKS Pirania Targówek Warszawa

Kopia spr. finansowego niepotwierdzona za zgodność z oryginałem Brak inf. w spr. 

finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji  Klub planuje organizację tylko obozu 

sportowego (termin dot. realizacji zajęć sportowych oraz organizacji obozu we wniosku 

12.06.2017-24.06.2017 Wynagrodzenie trenerów na obozie z puli dofinansowania zajęć 

sportowych  

532 5334619
Ludowy Klub Sportowy Huragan 

Siostrzytów
Siostrzytów

1. zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach 

finansowych 2. niespójność we wniosku dot. liczby uczestników (punkt VI - zakres rzeczowy 

zadania oraz punkt VII - program zadania).

533 5335042 Stowarzyszenie Domino Inowrocław

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (bilans, rachunek zysków i strat) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy oraz brak adnotacji "za zgodność z oryginałem" (statut, bilans, 

rachunek zysków i strat). 2) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 10 000,00 

zł, natomiast z przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  

wykazano kwotę dotacji 22 000,00 zł. 3) Błędna reprezentacja - wniosek podpisała jedna 

osoba (Prezes) z dwóch uprawnionych. Zgodnie z KRS oraz statutem Rozdział V pkt. 48 "Do 

zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności w 

sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie". 

4) We wniosku w pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania podano kwotę na zakup sprzęty sportowego 6 523,95 zł 

(ogólna kwota zadania 13 432,44 zł) natomiast w tabeli "koszty" wykazano kwotę na zakup 

sprzętu sportowego w wysokości 8 300,00 zł (ogólna kwota zadania 17 300,00 zł). 5) Brak 

podanej informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia z podziałem na  osoby 

posiadające i nieposiadające licencję - wniosek pkt. XI Informację o działalności wnioskodawcy 

ppkt.1.

534 5335104 Klub Sportowy ESTERA Myślibórz błędna kalkulacja, brak rozpisanych kosztów z MSiT

535 5335147 Uczniowski Klub Sportowy Noris Wałcz
1. Brak informacji o przyznanej dotacji w roku 2016 na bilansie jak i informacji dodatkowej. 2. 

Brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia (pkt. X wniosku)
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ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

536 5336046 Ludowy Klub Sportowy "Lubań" Maniowy Maniowy

Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisów dwóch osób upoważnionych na statucie. 

Nieprawidłowa reprezentacja. . Brak sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości. (Statut: prezes i skarbnik lub dwóch uprawnionych członków zarządu).

537 5336512
Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły 

Sportowe Start Kozłowo
Kozłowo

kopia statutu i sprawozdania finansowego poświadczona za zgodność z oryginałem tylko 

przez jednego członka zarządu (reprezentacja dwuosobowa)

538 5336585
Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Skałka-

Śląsk" w Świętochłowicach
Świętochłowice

- KWOTA DOTACJI DEKLAROWANA WE WNIOSKU 99 000,00ZŁ A BILANSIE 104 000,00ZŁ - 

BŁEDNA KALKULACJA KOSZTÓW FINANSOWYCH

539 5336709 Jeździecki Klub Sportowy "Dragon" Wybrzeże 
Niespójność specyfikacji sprzętu sportowego pkt VI z kalkulacją kosztów finansowych. W 

kalkulacji finansowej brakuje 10 szt. potników pod siodło

540 5336878 Płockie Towarzystwo Triathlonu "DELTA" Płock Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

541 5336961 Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki Ciechanów
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginał" 

542 5336981
LUDOWY KLUB SPORTOWY ORLĘTA 

CIELĄDZ
Cielądz

1. Błąd w kalkulacji kosztów (wynagrodzenie trenera).  w kalkulacji: 1243,93 zł x 1 trener x 6 

miesięcy = 7463,58 zł w tabeli zadeklarowano kwotę na trenera w wysokości 8557,08 zł

543 5337168
Uczniowski Klub Sportowy Vega w 

Borecznie
Boreczno

- brak informacji o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. pkt. X - termin realizacji zajęć 

sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - niezgodność liczby sztuk sprzętu 

sportowego między pkt. VI, a kalkulacją kosztów

544 5337188 Klub Sportowy Pogoń Przyborów Przyborów

Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych. Błędna reprezentacja - brak uchwały Zarządu. Kopie dokumentów potwierdzone 

formułą "za zgodność z oryginałem" ale tylko przez wiceprezesa.

545 5337209 LKS Raba Książnice Książnice - niewłaściwa reprezentacja wnioskodawcy we wniosku

546 5337380 Klub Sportowy Bobowa Bobowa brak sprawozdania finansowego, przedstawiono sprawozdanie z wykonania projektu

547 5337400 ULKS Lipinki Lipinki

- brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na każdej stronie statutu - kwota dotacji wskazana 

we wniosku(40 000 zł) jest niezgodna z kwotą przedstawioną w sprawozdaniu finansowym (40 

700) - brak szczegółowej kalkulacji wszystkich elementów zadania (brak cen sprzętu 

sportowego)

548 5337580 Uczniowski Klub Sportowy Orkan Środa Środa Wlkp.

1) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginałem" przez jedną osobę,  2) brak upoważnienia dla członka zarządu. Statut: " 

…wymagane są podpisy dwóch z pośród następujących: Prezesa, sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu  
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Lp.
ID 
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Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

549 5337625
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"trzynastka"
Radom

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: rozbieżność  kwot otrzymanych dotacji ze 

środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku - we wniosku kwota 36 000,00 

zł w Rachunku zysków i strat 48 960,00 zł., brak na zaświadczeniu o wpisie do ewidencjidaty  

UKS daty rejestracji Klubu.

550 5337741
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W NOWEJ 

WSI
WARSZAWA

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - KRS i bilans/sprawozdanie finansowe opatrzony 

"za zgodność z oryginałem" przez jedną osobę,  wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane 

dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o dofinansowaniu,  

551 5338106 Klub Narciarski Wrocław Wrocław bilans za 2015

552 5338166 Uczniowski Klub Judo "LEGION" Zamość Zamość

BRAK sprawozdania finansowego lub bilansu zawierającego informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 44 800  zł 

553 5338575
Uczniowski Klub Sportowy "ŚLĄSK" Ruda 

Śląska
Ruda Śląska

Niespójnośc zakresu wnioskowanego zadania cześc VI wniosku z kalkulacja kosztów (w VIII) - 0 

uczestników zadania o osób prowadzących zajęcia.

554 5338687
Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" 

Plewiska
Plewiska

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty wpisu do rejestru na 

zaświadczeniu 

555 5338986 Fundacja Sport Pasja Gdańsk - WNIOSEK ZŁOZYŁA NIEWŁAŚCIWA FORMA ORGANIZACYJNA -FUNDACJA

556 5339509 Polski Klub Szermierczy Warszawa

Brak informacji dodatkowej do spr. finansowego dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. (W 

rachunku zysków i strat jest informacja o innych przychodach określonych statutem, w tym 

dotacje i subwencje - kwota 209 669,09 zł) 

557 5340160
Garbowskie Towarzystwo Sportowe " 

Zawisza"
Garbów

- zgodnie z programem zadania klub zorganizuje 3 obozy sportowe, brak dokładnych dat 

stwierdzających termin obozów sportowych - X Informacja o działalności wnioskodawcy, o 

liczbie uczestników w klubie do 18. roku życia = 0 " do składania w imieniu towarzystwa 

oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób : prezesa, lub upoważnionego wiceprezesa, skarbnika lub sekretarza" wniosek 

podpisał prezes wraz z wiceprezesem, brak upoważnienia. Statut oraz zaświadczenie z 

wpisem do ewidencji podpisane przez tylko przez prezesa, z tym że jest to jeszcze ksero.  

dotacje deklarowane  we wniosku 82 870,00zł a w bilansie 91 370,32zł

558 5340204 UMKS  ISKRA WOLSZTYN WOLSZTYN
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginałem"  

559 5340345 Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Grabów Grabów

Brak sprawozdania finansowego (dołączone jest tylko spr. z wykonania zadania) Wg statutu 

oświadczenia w sprawach majątkowych klubu składają osoby upoważnione i zatwierdzone 

przez Zarząd - brak upoważnienia dla Prezesa i Skarbnika
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Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

560 5340387
Miejsko-Gminny Klub Sportowy Retman 

Ulanów
Ulanów

1) Brak załączonego do wniosku statutu.  2) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku 

wynosi 21000,00 zł, natomiast z przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 21 900,00 zł.

561 5340471 LKS Jaga Lututów Lututów

Sprawozdanie finansowe, bilans, CIT 8 nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. (przychody z podstawowej działalności 55 800 zł) - zgodnie 

z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 55 000 zł 

562 5340695 Uczniowski Klub Sportowy TRAMP Jarosław brak w bilansie kwoty deklarowanej we wniosku

563 5340926 Uczniowski Klub Sportowy "OPTIMIST" Człuchów

1. Błędna reprezentacja. Brak upoważnienia dla wiceprezesa. Statut mówi: "... wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków zarządu". Wniosek podpisał Prezes i vc-prezes. 2. Brak wyszczególnionej wysokości 

dotacji na bilansie.

564 5341166 Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Gąbin Gąbin 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

565 5341187
Uczniowski Klub Sportowy UKS SP 19 Łódź 

przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi
Łódź

1) brak upoważnienia dla skarbnika. W statucie widnieje zapis: "…wymagane są podpisy 

dwóch spośród następujących: Prezesa lub wiceprezesa, dwóch upoważnionych członków 

zarządu",   2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony  klauzulą "za 

zgodność z oryginałem" przez dwie z trzech osób,  3) pkt IV ppkt 2 wniosku, wymieniono tylko 

prezesa jako osobę upoważnioną  

566 5341329
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

WISEŁKA Solec Kujawski
solec kujawski - BRAK INFORMACJI W BILANSIE O DOTACJI ZA 2016

567 5341854
Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej 

Legion-Warszawa
Warszawa nie wypełniona tabela pkt VI-liczba osób prowadzących zajęcia.

568 5341906 Uczniowski   Klub   Sportowy "ORLIK" Kowalewo Pomorskie

do reprezentowania klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes 

lub wiceprezes i jeden upoważniony członek zarządu" wniosek, statut podpisał prezes i 

sekretarz, brak upoważnienia dla sekretarza

569 5341999 Klub Sportowy Sporting Wrocław Wrocław Sprawozdanie finansowe złożono za 2015 rok

570 5342023 UKS Wikingowie Elbląg Elbląg
1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji za 2016 r przesłanej na bilansie/informacji 

dodatkowej do niego. 

571 5342047 Klub Sportowy Squash Zone Szczecin

- reprezentacja niezgodna z par. 27 statutu - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - niezgodność liczby osób 

prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII (poz. 9)
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Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

572 5342193 KS "Świteź"Wiązów Wiązów
Podpisy niezgodne z KRS (Wniosek podpisał Prezes i Skarbnik) wg KRS dla skarbnika powinno 

zostać wystawione pełnomocnictwo  

573 5342626 Stowarzyszenie Sportowe KINSEN Przemyśl
Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych, ponadto w 

wniosku niepełna kalkulacja kosztów w VIII

574 5342722
Uczniowski Klub Sportowy MTB "Smecz" 

Konin
Konin

brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych Podpisy osób nieupoważnionych - brak upoważnienia dla Skarbnika 

575 5343143 Klub Sportowy Triathlon Rawa Rawa Mazowiecka 1. Brak bilansu za rok 2016 r. (przesłano za 2015 r).

576 5343165 Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA Konin

- brak kwoty dotacji w bilansie - we wniosku  w pkt. VI rodzaj sprzętu sportowego 

(specyfikacja) wykazany zegar treningowy ścienny nie jest sprzętem sportowym do 

prowadzenia zajęć.  

577 5343841
Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" 

Człuchów
Człuchów

1)wniosek podpisany przez jedną osobę z dwóch wymaganych. Statut: "…wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza lub skarbnika" 2)kwota 

dotacji przedstawiona we wniosku(15 000 zł) jest niezgodna z kwotą przedstawioną w 

informacji dodatkowej (18 000 zł),  3)wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" 

ppkt 4 - brak podpisu drugiej osby na statucie pod klauzulą "za zgodność z oryginałem" 

578 5344908 LKS ORKAN Raba Wyżna Raba Wyżna

błędna kalkulacja kosztów- (koszty prowadzenia zajęć) spr. finansowe nie spełnia wymogu w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 

591)

579 5345429
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Jawor"
Janów Lubelski niezgodność kwoty dotacji wniosek-7 000 zł  , rachunek wyników 7 200 zł

580 5346492 Akademia Piłkarska Dzierżoniów Dzierżoniów brak klauzuli za zgodność na statucie

581 5346514 KS Rzuchowa Rzuchowa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 2) We wniosku w pkt. 

VI podana łączna liczba uczestników zadania większa niż podana  liczba zawodników w klubie 

do 18 roku życia w pkt. X ppkt. 1.

582 5347437 KS Pilica
Tomaszów 

Mazowiecki

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 146000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 156 150,00 zł.

583 5348944
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 

"Zawrat" w Bukowinie Tatrzańskiej
Bukowina Tatrzańska

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla skarbnika - brak 

wszystkich elementów zadania w kalkulacji kosztów finansowych

584 5351016 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa - brak informacji o dotacji w bilansie - brak szczegółowej kalkulacji trenerów
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585 5351280
Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy'Ogniwo"
Piwniczna-Zdrój

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony  klauzulą "za 

zgodność z oryginałem" przez jedną osobę

586 5351348
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe
Ząbkowice Śląskie

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (30 000 zł) a spr. finansowym 48 722,81 zł 

Kopie dokumentów (statut, spr. finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją )wymagane są dwa podpisy, a jest tylko podpis Prezesa Niespójność 

ilości sprzętu pomiędzy pkt VI a kalkulacją kosztów finansowych  

587 5351583 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Działdowo Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu do ewidencji klubów sportowych 

588 5351652 Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice Witkowice
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

589 5351672
Ludowy Klub Sportowy INTER w Gnojnicy 

Dolnej
Gnojnica

1. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez prezesa 

(reprezentacja dwuosobowa)

590 5351800 Uczniowski Klub Sportowy Zorza Szczawin Kościelny Brak Statutu.

591 5351822 Akademia Piłkarska "Orlik" Łagiewniki Łagiewniki - brak kwoty dotacji w bilansie - liczba osób prowadzących zajęcia = 0

592 5351916 KLUB SZACHOWY WIEŻA PĘGÓW Pęgów 1. Brak informacji stwierdzającej datę rejestracji klubu w ewidencji KS.

593 5352026
Ludowy Klub Sportowy Naprzód 37 

Krzyżkowice
Pszów

- reprezentacja niezgodna z par. 32 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących 

stowarzyszenie

594 5352502
Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy 

Zespole Szkół nr 2 w Bieczu
Biecz

- wykazany sprzęt sportowy (medale, puchary, statuetki, dyplomy) nie jest sprzętem do 

prowadzenia zajęć

595 5352568 UKS Niwa Puławy Puławy - brak sprawozdania finansowego

596 5352804
Stowarzyszenie Piłkarska Liga Gminy 

Międzyrzec Podlaski w Rogoźnicy
Rogoźnica

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak wszystkich podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy

597 5352869 Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec Brzeźnik
Niespójna kwota dotacji pomiędzy wnioskiem (17 000 zł) a spr. finansowym (30 810 zł) Brak 

klauzuli za zgodność z oryginałem oraz podpisów na kopii spr. finansowego

598 5352984 Stowarzyszenie SIEMACHA Kraków 1. Dotacje stowarzyszenia w 2016 roku wynoszą 12 367 477,26 zł - niezgodność formalna.

599 5353273
STOWARZYSZENIE POZYTKU 

PUBLICZNEGO "KRYSZTAŁ STRONIE"
Stronie Śląskie - brak informacji o liczbie uczestników- tabela pkt. VI

600 5354357 Ludowy Klub Sportowy Topór Tenczyn Tenczyn

" dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są 

podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków zarządu" brak upoważnienia dla 

członków zarządu - brak kwoty dotacji w bilansie
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601 5354648 MKS-MOS Płomień Sosnowiec Sosnowiec Brak statutu 

602 5354786
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 

Podstawowej nr6 w Przemyślu
Przemyśl

Niespójność pomiędzy przedmiotem zakupu sprzętu sportowego pkt VI a kalkulacją kosztów 

finansowych. W kalkulacji brakuje płetw treningowych (15 szt) W kalkulacji finansowej sprzęt 

jest rozpisany na kwotę 4 815 zł, natomiast w preliminarzu kosztów widnieje kwota 6 000 zł

603 5355534
Stowarzyszenie Sportów Walki Center-

Team Odolanów
Odolanów

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych : wniosek błędnie wypełniony - brak wskazanej 

liczby uczestników zadania.

604 5355563
Nadburzańskie Towarzystwo Oświatowe 

Moja Wieś
Popowo Kościelne 

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (0 zł) a sprawozdaniem finansowym (738 

407,42 zł) Kwota dotacji za 2016 r. wg sprawozdania finansowego przekracza 200 000 zł

605 5355744 TOP Bolesławiec Bolesławiec
Kserokopia bilansu i informacji uzupełniającej nie została potwierdzona za zgodność z 

oryginałem.

606 5355786 UKS WISŁA CENTRUM Wisła
wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu (przesłano sprawozdanie z wykonania zadania publicznego) 

607 5355975 Ludowy Klub Sportowy Koluszki Koluszki
Przedmiot zakupu sprzętu sportowego w pkt VI wniosku niezgodny z kalkulacją kosztów w pkt 

VIII 

608 5356195 Tłuszczański Klub Sportowy "Bóbr" Tłuszcz

Niezgodność kwoty dla otrzymanych w roku poprzednim dotacji. W Rachunku wyników pod 

pozycją "inne przychody operacyjne" widnieje kwota 98 885,70 zł, podczas gdy we wniosku 

wskazano 80 000,00 zł. Pod pozycją "dotacje" nie jest wpisana żadna kwota

609 5356500 KLUB SPORTOWY ORZEŁ ŁÓDŹ ŁÓDŹ

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją osób 

upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych (statut, spr. finansowe) Brak klauzuli 

za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu. Klauzula jest tylko na ostatniej stronie, ale 

brak adnotacji str od do

610 5356720 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA Sierpc
brak dokumentacji finansowej tzn bilans i sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości

611 5357916
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

Rzekunianka Rzekuń
Rzekuń

1. Zaniżona kwota dotacji wpisana we wniosku (we wniosku wpisano 60000 zł natomiast w 

informacji dodatkowej zadeklarowano dotacje w wysokości 66887,83 zł). 2. Kompresor 

Black&Decker nie jest strzętem sportowym.

612 5357936 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRÓJKA" KLIKUSZOWA
brak upoważnienia zgodnie ze statutem dla  skarbnika,  wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 

programu - statut nieopatrzony "za zgodność z oryginałem" przez reprezentację 

613 5357957 Ludowy Klub Sportowy GROM Mogielnica brak potwierdzenia zgodności z oryginałem statutu

614 5358118 Ludowy Klub Sportowy Rusocin Rusocin Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 
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615 5358155 Kaliniak Team Mrągowo Mrągowo

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - statut nie 

opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem - brak podpisów osób upoważnionych 

na kserokopii dokumentów załączonych do wniosku (statut)

616 5358777
Uczniowski Klub Sportowy 

"Wróblewianka"
Wróblew

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących 

organizację - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 

r.

617 5359098 Klub Piłkarski LAS Puszczywowo Puszczykowo
Brak informacji w dokumentach rejestrowych potwierdzających deklarowaną we wniosku 

datę rejestracji.

618 5359147
Międzyparafialny Katolicki Klub  Sportowy 

Gloria Archidiecezji Katowickiej
Katowice

1. Zaniżona dotacja we wniosku. Wpisano 0 zł a w sprawozdaniu wskazano dotację w 

wysokości 30 000 zł. od miasta Katowice. 2. Kalkulacja kosztów we wniosku nie zawiera 

wkładu własnego.

619 5359338
UMKS przy Powiatowym Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Chrzanowie
Chrzanów

Sprawozdanie finansowe (dane uzupełniające do rachunku zysku i strat) zawiera informacje o 

wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.  108 940,00  zł - zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 78 800,00  zł  

620 5359737 Miejski Klub Sportowy "MOSiR" Jasło Jasło
Podpis za zgodność z oryginałem na statucie niezgodny z reprezentacją (powinny być dwa 

podpisy)

621 5359967 Klub Sportowy KROTOSZ Krotoszyn 1. Zaniżona kwota dotacji we wniosku (sprzeczna z dołączoną dokumentacją).

622 5360656 Miejski Klub Sportowy GRYF Polanów niezgodność podpisów za zgodność z oryginałem na dokumentach (art. 28 pkt 4 statutu)

623 5361128 TS MKS SAN Jarosław Jarosław WNIOSEK WYSŁANY PO TERMINIE TJ 24.04.2017

624 5361320 Gminny Klub Sportowy "Meprozet" Stare Kurowo Brak podpisów oraz klauzuli za zgodność z oryginałem na kopii spr. finansowego 

625 5361340
Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" przy 

Zespole Szkół w Dębowej Łące
Dębowa Łąka

- brak informacji o dotacjach w bilansie za 2016 - brak daty wpisu do ewidencji na 

zaświadczeniu od starosty

626 5361532 Ludowy Klub Sportowy Zaklików

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (10 000 zł) a sprawozdaniem finansowym (47 

325,30 zł) Podpisy niezgodne z reprezentacją. Zgodnie z KRS wymagane są podpisy dwóch 

osób: Prezesa i Skarbnika. Wniosek podpisał Prezes i V-ce Prezes. 

627 5361553 Klub Sportowy "Płomień" Czuchów
Czerwionka-

Leszczyny
- brak informacji o dotacjach w bilansie

628 5361848
Gminny Klub Sportowy Lechia w 

Strawczynie
Strawczyn 1. Brak bilansu.

629 5361979 Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" Golczewo Błędna kalkulacja kosztów- koszty prowadzenia zajęć sportowych

630 5362075
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia-

Dwójka"
Jawor

1. Błędna reprezentacja. Statut mówi: "Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w 

przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy trzech osób : Prezesa, 

vice Prezesa Stowarzyszenia i Skarbnika Stowarzyszenia." Na wniosku podpisał się Prezes, Vice 

Prezes i Sekretarz.
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631 5362437 Uczniowski Klub Sportowy Dąbrówka
Miłobądz. Dąbrówka 

Tczewska

Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

632 5362514 Uczniowski Klub Sportowy Achilles Leszno Leszno
Niespójność liczby trenerów pomiędzy pkt. VI (3), a programem zadania (2) i kalkulacja 

kosztów finansowych (2)

633 5362556 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Bydgoszcz

Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu sekretarza na zaświadczeniu z ewidencji, 

dokumentach finansowych i statucie (jest podpis Prezesa). Dotacja w kwocie 14 042 zł 

niepodana we wniosku.(podano 0 zło dotacji za 2016).

634 5362697

Klub Uczelniany Akademickiego Zwiazku 

Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie

Tarnów
1. Kalkulacja kosztów nie uwzględnia wkładu własnego. 2. Liczba sztuk sprzętu sportowego 

między kalkulacją kosztów a przedmiotem zakupu sprzętu pk. VI. jest niespójna. 

635 5362717
Akademia Sportów Walki i Rekreacji Alex 

Kutno
Gołębiew Nowy

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 15000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 27 940,06 zł.

636 5362760
Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w 

Opolu Lubelskim
Opole Lubelskie

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia - brak podpisów wszystkich 

osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - 

kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - środki przeznaczone na 

prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenerów prowadzących 

zajęcia na obozie

637 5362836 Ludowy Klub Sportowy "PUSTKÓW" Pustków

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały 

Zarządu dla Skarbnika. Zgodnie ze statutem pkt. 7 "Oświadczenia woli w sprawach 

majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes oraz jeden z członków Zarządu 

upoważnionych przez ten Zarząd". 

638 5362858 Ludowy  Klub Sportowy Zatorzanka Zator

" dla ważności oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych osób, w tym prezesa, sekretarza lub 

innej osoby, której udzielono pełnomocnictwo" brak pełnomocnictwa reprezentacji - błędna 

kalkulacja

639 5362901 Pelikan Nowy Karolew Nowy Karolew 
brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu; dodatkowo: 

zasadność zakupu pulsometrów budzi wątpliwości

640 5362922
Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu 

Kamienna Góra
Lubawka

" sposób reprezentacji klubu " prezes oraz wiceprezes lub skarbnik" dokumenty podpisał 

wiceprezes i skarbnik
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641 5363105 Ludowy Klub Sportowy "Krośnica" Krośnica

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 0,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 5 000,00 zł. 2) Brak dołączonej do wniosku 

upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Wiceprezesa. Zgodnie ze statutem § 38 ust. 2 

"Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie Prezesa  i Skarbnika lub dwóch innych uprawnionych członków Zarządu".

642 5363273 Stowarzyszenie "Arrachion" Olsztyn
1. Niespójność w ilości instruktorów (w tabeli w pk. V podano liczbę 5, natomiast w kalkulacji 

kosztów 2).

643 5363339 UKS Morzycko Moryń Moryń Brak sprawozdania finansowego (jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania publicznego)

644 5363631 uks basket dąbrówka Bratucice
1) brak upoważnienia dla viceprezesa, 2) brak drugiego podpisu na statucie, 3) brak informacji 

o wysokości dotacji w 2016 r. w dokumentach finansowych

645 5363861
Ludowy Klub Sportowy Victoria Słomka-

Gawłów
Gawłów

Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego. Są formularze CIT-8. Brak 

podpisu głównego księgowego na wniosku. (par. 33 statutu).

646 5364391 Ludowy Zespół Sportowy Avia Siedlnica Siedlnica - reprezentacja niezgodna z par. 37 statutu 

647 5364451 UKS RAWA SIEDLCE SIEDLCE

1. deklarowana kwota otrzymanych dotacji niezgodna z załączonymi dokumentami 

finansowymi (omyłka pisarska) 2. brak kompletu wymaganych podpisów potwierdzających 

zgodność statutu z oryginałem

648 5364481 Towarzystwo Sportowe Szombierki Bytom Bytom 1. Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na statucie. 2. Błędy w kalkulacji kosztów.

649 5364788 Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS Szczecin 1. Statut podpisany "za zgodność z oryginałem" tylko na ostatniej stronie.

650 5364809 Gminny Klub Sportowy "Obrazów" Obrazów
wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu - przedstawiono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania,  

651 5364834 LKS Sparta Mochowo Mochowo Parcele

- REPREZENTACJA WSKAZANA W PARAGRAFIE 28 STATUTU NIEZGODNA Z WYPISEM Z 

EWIDENCJI - BRAK UPOWAŻNIEŃ DLA REPREZENTACJI - DOTACJA W BILANSIE 69 545,00ZŁ A 

WE WNIOSKU 65 000,00ZŁ - BRAK KLAUZULI "ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM" ORAZ 

PODPISÓW W BILANSIE

652 5365140

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, Nauki i 

Kultury "Trzynastka" przy liceum 

Ogólnokształcącym Im. L. Kruczkowskiego 

w Morągu

Morąg - brak kwoty dotacji w bilansie - brak kalkulacji trenerów 

653 5365181  Stowarzyszenia Rugby Club Arka Gdynia Gdynia - brak sprawozdania finansowego za 2016 r.
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654 5365405 Ludowy Klub Sportowy "Stal" w Kunowie Kunów

1. Z przedłożonej dokumentacji finansowej nie wynika kwota dotacji uzyskana w 2016 r. 2. 

We wniosku w pkt. VII brak rozpisanego programu zadania. 3. Niezgodność liczby osób 

prowadzących zajęcia sportowe -w pkt VI.  z liczbą trenerów w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 4. Wykazana 

kwota w kalkulacji kosztów finansowych - zakup sprzętu sportowego - 3 910,00 zł., niezgodna 

z kwotą wykazaną w tabeli koszty - 4 000,00 zł.

655 5365763 Ludowy Klub Sportowy "Orzeł"Mokre Mikołów

- BRAK INFORMACJI O DOTACJI W BILANSIE - "DO WAŻNOŚCI OSWIADCZEŃ DOTYCZACYCH 

PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH 

OSÓB ;PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ SEKRETARZALUB GŁÓWNEGO 

KSIEGOWEGO WZGLEDNIE OSÓB PRZEZ NIE UPOWAZNIONYCH SPOŚRÓD CZŁONKOW 

ZARZĄDU" jest upoważnienie dla viceprezesa ale nie w formie uchwały

656 5366135 Ludowy Klub Sportowy "Liszczanka" Liszki Liszki
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na 

sprawozdaniu finansowym

657 5366255 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Bukowie - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

658 5366748 Uczniowski Klub Sportowy Baszta Wałbrzych

Podpis niezgodny ze statutem (wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes) 

Niespójność dotycząca sprzętu sportowego pomiędzy przedmiotem zakupu sprzętu 

sportowego a kalkulacją kosztów 

659 5367056
Ludowy Gminny Klub Sportowy "Hetman" 

w Orchowie 
Orchowo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały 

Zarządu dla Skarbnika. Zgodnie ze statutem § 30 "Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, 

podejmowania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, osoby upoważnionej przez 

Zarząd".

660 5367079
Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej w 

Brzezinkach
Masłów

brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek i kserokopie dokumentów. W statucie 

oraz KRS widnieje zapis: "...Wymagane są podpisy dwóch osób spośród upoważnionych 

członków zarządu"

661 5367687
Uczniowski Klub Sportowy Dragon 

Siedliszcze
Siedliszcze

Podpisy niezgodne z reprezentacją (Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch osób  

spośród następujących: Prezes lub V-ce Prezes oraz sekretarz) Wniosek podpisał Prezes i V-ce 

Prezes

662 5368105
Ludowy Klub Sportowy " Tarnovia" 

Tarnówka
Tarnówka

1. Zaniżona dotacja wpisana we wniosku. W sprawozdaniu przedstawiono dotację w 

wysokości 60 000 zł, natomiast we wniosku wpisano 0 zł. 2. Kalkulacja kosztów na 

prowadzenie zajęć we wniosku nie uwzględnia środków z MSiT.
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663 5368232
Stowarzyszenie Klub Sportowy Chrobry 

Charbrowo
Charbrowo We wniosku wykazano kwotę dotacji za 2016 r., nieuwzględniającą dofinasowania z MSiT.

664 5368252
Ludowo Uczniowski Klub Sportowyw Woli 

Radłowskiej
Wola Radłowska

1) Błędna reprezentacja - brak upoważnienia w formie uchwały udzielonego przez walne 

Zgromadzenia dla Skarbnika. Zgodnie ze statutem § 28 ust. 1 " Oświadczenia woli w sprawach 

majątkowych Klubu składa Prezes i jeden z członków Zarządu uprawniony przez walne 

Zgromadzenie". 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX 

ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji podpisuje się osoba 

nieuprawniona/nieupoważniona do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia 

sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 4) Niespójna 

ogólna kwota realizacji zadania w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - tabela "koszty" 

podano kwotę 12 216,00 zł z kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania 

podano kwotę 20 840,00 zł.

665 5368400 Ludowy Klub Sportowy Studzionka Studzionka

brak pieczątki "za zgodność z oryginałem" na statucie - niezgodność z  pkt IX. TERMIN I 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW Wymagane dokumenty: 4) statut wnioskodawcy 

potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez osoby 

uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu wnioskodawcy).

666 5368420 Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" Łobżenica

1) zaniżenie wysokości dotacji we wniosku jest 15 tys a powinno być 20988,98 zł 2) termin 

realizacji zajęć sportowych jest taki sam jak obozu sportowego - 07.07. -15.07 2017 r. ,Z 

wniosku wynika, że szkolenie będzie prowadzone jedynie na obozie, co jest niezgodne z 

zasadami programu klub 3) brak poświadczenia statutu za zgodność z oryginałem (brak 

pieczątki) 4) brak upoważnienia dla wicperezesa
667 5368507 UKS UNIA STRZYBNICA Tarnowskie Góry 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

668 5368571
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SZÓSTKA" 

WEJHEROW
Wejherowo

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

669 5368926 Uczniowski Klub Judo KOBRA Warszawa

1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji uzyskanej przez Klub w roku 2016 na przesłanej 

dokumentacji finansowej. 2. Kalkulacja kosztów nie uwzględnia 1000 zł w zakup sprzętu 

sportowego. 

670 5369059
Miesjko-Ludowy Klub Sportowy 

"DĄBROVIA" Dąbrowa Tarnowska
Dąbrowa Tarnowska W piśmie z dnia 20.04.2017, wnioskodawca poprosił o nierozpatrywanie niniejszego wniosku.
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671 5369394 Uczniowski Klub Sportowy Narew Łapy Łapy

1. Brak daty rejestracji klubu na przesłanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji.  2. Błędna 

reprezentacja, brak upoważnienia dla Prezesa i Skarbnika. Zapis w statucie mówi: "... 

wymagane są podpisy, co najmniej dwóch upoważnionych członków zarządu, w tym prezesa i 

sekretarza. 3. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach 

finansowych.
672 5369435 Ludowy Klub Sportowy Dobrzanka Dobra 1. statutu podpisany "za zgodność z oryginałem" tylko na pierwszej stronie.

673 5369534 LKS OLIMPIA BRZEZINY BRZEZINY Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych.

674 5369563 Uczniowski Klub Sportowy "Dabek" Tychowo
- brak bilansu " zarząd zarządza majątkiem i finansami klubu. zarząd składa się z 4 członków, 

prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika" dokumenty podpisał prezes oraz wiceprezes

675 5369982 Pionkowskie Towarzystwo Siatkówki Pionki

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu błędy w kalkulacji kosztów finansowych - w tabeli wykazano 5 000 zł a 

kalkulacje rozpisano na 4 000

676 5370084 Ludowy Zespół Sportowy Świedziebnia
1. zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach 

finansowych 2. brak drugiego podpisu na poświadczeniu zgodności z oryginałem statutu

677 5370265 Klub Sportowy  "Hutnik" Huta Czechy Trąbki

- reprezentacja niezgodna z par. 32 statutu - brak pełnomocnictwa dla osób reprezentujących 

stowarzyszenie - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu  - brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak 

podpisów osób upoważnionych na sprawozdaniu finansowym - kwota otrzymanych środków 

publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji zawartą w sprawozdaniu 

finansowym

678 5370385 Uczniowski Klub Sportowy Niwa Niwiska
- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na statucie - brak 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

679 5370420 MLKS RAKOWICE RAKOWICE WIELKIE
brak bilansu. załączone sprawozdanie merytoryczno - finansowe nie jest sprawozdaniem 

finansowym ani bilansem w rozumieniu ustawy o rachunkowości

680 5370476
LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" 

PŁAWNIOWICE
PŁAWNIOWICE

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak daty rejestracji Klubu na zaświadczeniu o 

wpisie do ewidencji 

681 5370801 Stowarzyszenie Budujemy Sukces Poręba Wielka

Brak KRS, dołączone jest tylko postanowienie o wpisie do KRS Niespójność przedmiotu zakupu 

sprzętu sportowego pkt VI z kalkulacją kosztów (w kalkulacji kosztów brakuje bramek 

piłkarskich)  

682 5371025 Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN Drobin

w sprawozdaniu zarządu (nie jest to sprawozdanie finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) została wykazana 

dotacja z UMiG Drobin w kwocie 43 000 zł. W złożonym wniosku w pkt. III kwota otrzymanych 

środków publicznych - 0 zł
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683 5371217 Klub Sportowy "Włókniarz" Białystok

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 85 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 111 665,83 zł.

684 5371653 Uczniowski Klub Łyżwiarski "UKŁ SP 46" Łódź

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

685 5371701
Uczniowski Klub Sportowy Pyzdrskie 

Centrum Taekwon-do
Pyzdry

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - kserokopia statutu podpisana za zg. z oryginałem 

tylko przez 1 osobę zg. z paragrafem 47 statutu wymagane 2 podpisy 

686 5372011 Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe Jasło

błędna kalkulacja kosztów (przeprowadzenie kalkulacji prowadzenia zajęć tylko dla 2 

trenerów podczas, gdy  w pkt. VI wpisane jest 9 osób prowadzących zajęcia) nie potwierdzona 

za zgodność z oryginałem każda strona spr. finansowego

687 5372295
LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZALESIANKA" 

ZALESIE
Zalesie

1)wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2)wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5. - brak klauzuli za zgodność z 

oryginałem 

688 5372404
Ludowy Klub Sportowy Perła Szczaki-

Złotokłos
Złotokłos

BRAK sprawozdania finansowego lub bilansu zawierającego informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy tj. 2016. 

Beneficjent załączył do dokumentacji sprawozdanie finansowe za 2015 r.

689 5372564 KS FORTUNA Gągławki Stawiguda - brak informacji o dotacji w bilansie

690 5372590 Klub Sportowy TEAM Stare Miasto Stare Miasto

brak  podpisu drugiej osoby  potwierdzającej dokumenty za zgodność z oryginałem, brak 

potwierdzenia zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

691 5372805
Uczniowski Klub Pływacki WODNIK 

Włocławek
Włocławek

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji UKS 

daty rejestracji Klubu.

692 5372825 Uczniowski Klub Sportowy Dynamika Potok Górny
1. brak wymaganych załączników finansowych 2. podpisy potwierdzające zgodność z 

oryginałem statutu niezgodne z reprezentacją klubu

693 5372954 Ludowy Klub Sportowy w Lubochni Lubochnia
brak rozpisanej kalkulacji kosztów finansowych prowadzenia zajęć sportowych (pkt. VIII 

preliminarz kosztów) w podziale na 3 trenerów
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694 5372994
Uczniowski Klub Sportowy Sokolik 

Przytkowice
Przytkowice

1. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy; 2. Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z 

oryginałem na każdej stronie ale nie można rozczytać przez kogo; 3. BRAK - sprawozdania 

finansowego lub bilansu zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 15 000  zł (dołączono 

sprawozdanie końcowe z udzielonej dotacji z budżetu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska).

695 5373055
Uczniowski Klub Sportowy Trójka w 

Olkuszu
Olkusz

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016. 2) We wniosku w pkt. IV ppkt. 2 brak wpisanej funkcji jaką osoby 

upoważnione zajmują w klubie.

696 5373190
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Podkarpacie" Jedlicze
Jedlicze

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak na każdej ze stron podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak na każdej stronie  

adnotacji "za zgodność z oryginałem".

697 5373212
Katolicki Uczniowski Klub Sportowy 

"Laskovia"
Laskowa

do dokonywania czynności prawnych... wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

zarządu w tym PREZESA lub SEKRETARZA - inne osoby upoważnienie - wniosek został 

podpisany przez prezesa i skarbnika.

698 5373375
Uczniowski Klub Sportowy "Podlasiak 

Knyszyn"
Knyszyn

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.
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699 5373396 Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans, rachunek 

wyników) o uzyskanych dotacjach w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) "wymagane dokumenty" - brak możliwości 

weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu 

na siedzibę klubu brak takiej informacji. 3) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia 

sportowe - liczba 6 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 4 w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 4) Niespójna 

liczba sztuk sprzętu sportowego - liczba 22 w pkt VI.  "Rodzaj sprzętu (specyfikacja) - liczba 25 

w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania.

700 5373727 Klub Sportowy "AS" Mrągowo Mrągowo 1. Brak potwierdzenia zgodności z oryginałem na statucie.

701 5373840 LZS Zjednoczeni Kaczory Kaczory

" dla ważności oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli, w tym prezesa, 

skarbnika lub osoby innej, której udzielono pełnomocnictwa" BRAK UPOWAŻNIENIA DLA 

PREZESA I WICEPREZESA - STATUT,BILANS PODPISANY JEDYNIE PRZEZ PREZESA

702 5373894 Zapaśniczy Klub Sportowy "GÓRAŻDŻE" Gogolin kwota otrzymanych dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych

703 5374107 Karate Kyokushin Kanku Tymień Mścice

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania prowadzenie zajęć sportowych podano kwotę 4 000,00 zł 

natomiast w tabeli "koszty" podano kwotę na prowadzenie zajęć sportowych na 6 000,00 zł.

704 5374387 Klub Piłkarski START Toruń Toruń

Brak sprawozdania finansowego ( załączono rozliczenie zadania publicznego), brak podpisów 

osób upoważnionych ( podpis tylko Prezesa, zabrakło podpisu wiceprezesa). Brak kalkulacji 

kosztów dla trenerów.

705 5374962
Międzyszkolne Gminne Towarzystwo 

sportowe MOGRE Mokrsko
Mokrsko

- brak poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na statucie - 

reprezentacja niezgodna z par. 36 statutu  - brak sprawozdania finansowego 

706 5374984
Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy Żak 

Espadon
Pyrzyce

- brak we wniosku podpisu drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy  - 

brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r.

707 5375019
Uczniowski Klub Sportowy  "Szóstka-

Kłodzko"
Kłodzko

Statut potwierdzony "za zgodność z oryginałem" niezgodnie z reprezentacja Klubu Wniosek 

podpisany niezgodnie z reprezentacją (podpisał prezes i instruktor, który  nie wiadomo czy 

pełni jakąś funkcję w zarządzie klubu)
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708 5375071 Młodzieżowy Klub Sportowy EMDEK Bydgoszcz - brak szczegółowej kalkulacji trenerów

709 5375092
Uczniowski Klub Sportowy Junior 

Nasiegniewo
Nasiegniewo brak podpisu drugiej osoby na kopiach dokumentów

710 5375209
Międzyśrodowiskowy Klub Sportowy 

MOW Puławy
PUŁAWY

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans) o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. 

IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy.

711 5375502
Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża 

Sportowego
Bielsko-Biała 1) brak podpisu drugiej osoby na statucie "za zgodność z oryginałem" 2) 

712 5375551 Atletyczny klub Sportowy Koszalin Statut potwierdzony za zgodność niezgodnie z reprezentacją

713 5375848 Klub Sportowy Start-Wisła Toruń Toruń
Brak upoważnienie dla osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - 

upoważnienienie określone w Statucie.

714 5375965
Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka przy 

MZS 5 w Krośnie
Krosno

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej 

informacji. 3) Brak upoważnienia w formie uchwały dla członka Zarządu oraz brak we wniosku 

oraz podpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy do składania 

oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgonie ze statutem (§ 28 

"...wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

uprawnionych członków Zarządu"). 4) Wniosek pkt. V podano nr KRS - brak dołączonego do 

wniosku wypisu z KRS.

715 5376027 Klub Sportowy Pogoń Połczyn-Zdrój Połczyn-Zdrój
Podpisy niezgodne z reprezentacją (wg KRS dla jednej z dwóch osób, które podpisały wniosek 

tj. Wiceprezesa powinno być dołączone upoważnienie)

716 5376238 Klub Koszykarski "Astoria" Bydgoszcz Bydgoszcz

- kopia statutu wnioskodawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez prezesa 

(reprezentacja dwuosobowa) - sprawozdanie finansowe i bilans NIE zawiera (pozycji) 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (wniosek 0 zł) 
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717 5376393
Uczniowski Klub Sportowy Orbitek 

Straszęcin
Straszęcin

Brak upoważnienia dla Prezesa i Wiceprezesa, osób które podpisały wniosek. Zgodnie ze 

statutem dla ważności oświadczeń woli i obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch umocowanych członków zarządu Brak daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów sportowych  

718 5377301 Klub Sportowy Tempo Płaza Płaza
Brak rozpisanego wynagrodzenia trenera w kalkulacji kosztów finansowych. Rozpisany jest 

tylko sprzęt sportowy. 

719 5377415
Gminny Klub Sportowy Radziechowy - 

Wieprz
Wieprz

- reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu - brak upoważnienia, niespójność zapisu, 

dotyczącego sposobu reprezentacji między statutem, a wypisem z ewidencji  - brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania klubu na statucie

720 5377662
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Kłomnice
Kłomnice

1) Wniosek pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania wykazany rodzaj sprzętu oraz sztuki niespójne z pkt. VI "rodzaj 

sprzętu (specyfikacja)". 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacji 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niezgodna z założonym programem 

konkursowym (wynagrodzenie dla sędziów).

721 5377871
Koźmiński Klub Sportowy Biały Orzeł 

Koźmin Wielkopolski
Koźmin Wielkopolski

Kopia statutu i spr. finansowego niepoświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z 

reprezentacją (zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko 

Wicepezes) 

722 5377944 LKS PAMAPOL-HETMAN RUSIEC Rusiec

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 3) Brak we wniosku uzupełnionej tabeli dotyczącej osób 

upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań /zgodnie z pkt IV 2./. 4) Wniosek pkt. VI brak uzupełnionej tabeli 

dotyczącej łącznej liczby uczestników zajęć oraz liczby osób prowadzącej zajęcia sportowe. 5) 

Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (zakup sprzętu 

sportowego). 

723 5378013 Uczniowski Klub Sportowy "Wola"" Zabierzów Bocheński

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji (pozycji dotacje) o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 25 000 zł;  2.      kalkulacja kosztów finansowych zadania na poziomie ogólnym.

67/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

724 5378033 Szkolny Klub Żeglarski Drawa Drawno Drawno

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Wiceprezesa. 

Zgodnie ze statutem § 28 "Dla ważności oświadczenia w zakresie praw, podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu". 

725 5378074 Ludowy Klub Sportowy Orzeł Jankowice Jankowice

1. Brak upoważnienia do składania oświadczeń dla Skarbnika. Zapis w Statucie brzmi: "... 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub 

Głównego Księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków zarządu." 

na wniosku podpisał się Prezes i Skarbnik.

726 5378397
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

"VICTORIA"
Siciny - pkt. VI- liczba osób prowadzących zajęcia sportowe- 0

727 5378417 LESZCZYNSKIE CENTRUM KARATE Rydzyna

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych nie została ujęta w 

przedstawionym bilansie oraz informacji finansowej.  Wniosek błędnie wypełniony - 

przedstawiona w pkt. VI specyfikacja sprzętu jest niespójna z danymi zawartymi w 

szczegółowej kalkulacji kosztów. 
728 5378835 Fundacja Arkadia Sztuka i Golf Łódź 1. Wniosek złożony przez fundację - niezgodność formalna.

729 5379096 Kolneński Klub Sportowy "ORZEŁ" Kolno 1. Zaniżona kwota otrzymanego dofinansowania wpisana we wniosku. 

730 5379313 STOWARZYSZENIE PANZER SUWAŁKI Suwałki zaniżona kwota dotacji- nieuwzględnienie dotacji z MSiT

731 5379465 Sopocki Klub Żeglarski Sopot
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez jedną z dwóch osób ,   brak kalkulacji kosztów finansowych w pkt VIII, 

732 5379485 KLUB SPORTOWY PIASKI WĄGLIKOWICE Wąglikowice

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 15000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 15 336,16 zł. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

733 5379566 UKS "Dwójka" Ziębice Ziębice

" dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych 

oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane sa  podpisy co najmniej dwóch upoważnionych 

członków zarządu, w tym prezesa lub sekretarza" brak upoważnienia - statut, bilans 

podpisany przez jedna osobę z reprezentacji - bilans za 2015 rok -data wpisu do ewidencji nie 

zgodna z deklararowaną datą we wniosku
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734 5379818 Klub Sportowy "Victoria" Stary Dzików Stary Dzików

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z informacją 

dodatkową - brak podanej informacji we wniosku pkt. IV dotyczącej sekcji, o którą 

dofinansowanie wnioskuje klub

735 5380097 Uczniowski Klub Sportowy Zefir Godziesze Małe

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans) o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016.

736 5380122
Międzyszkolny Klub Siatkarski Bielsko-

Biała
Bielsko-Biała

1. Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji klubu. Brak daty rejestracji na zaświadczeniu o 

wpisie do ewidencji.

737 5380219
Uczniowski Klub Sportowy "FLIMERO" przy 

Szkole Podstawowej
Tyczyn

Rozbieżności kwot dotacji: sprawozdanie finansowe zawiera informacje o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 30 000 zł - zgodnie z wnioskiem 

przyznana dotacja wynosiła 25 000 zł

738 5380488 UKS Tempo -25 Olsztyn Olsztyn

1. Zaniżona kwota dotacji wpisana we wniosku (w sprawozdaniu zadeklarowano dotację w 

wysokości 66 800 zł natomiast we wniosku wpisano 63 800 zł). 2. Brak wyciągu z ewidencji ze 

wskazana datą rejestracji klubu (przedstawiono decyzję zmian zarządu).

739 5380555 Ludowy Klub Sportowy Wisła Szczucin Szczucin Statut potwierdzony za zgodność niezgodnie z reprezentacją

740 5380603 Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom Radom
brak możliwości weryfikacji daty wpisu do ewidencji stowarzyszeń (data niewyszczególniona 

na wypisie)

741 5380800 Uczniowski Klub Sportowy Grot Chynów niepotwierdzony statut wnioskodawcy  za zgodność z oryginałem  na każdej stronie   

742 5380820
Miejski Klub Sportowy Cyclo - Korona 

Kielce
Kielce

1. Brak wyszczególnionej dotacji na dokumentach finansowych. 2. Upoważnienie dla 

dyrektora, zgodnie ze statusem, powinien podpisać cały zarząd (podpisał tylko prezes).

743 5380844 LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA Zawada Książęca

1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji w przesłanych dokumentach finansowych. Jest 

podana dotacja łącznie ze środkami ze sponsoringu w wysokości 62.843,68 zł zaś we wniosku 

wpisano 35.000 zł. 2. Rozbieżność w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe.

744 5381343 UKS2010LISZKI LISZKI brak statutu dołączonego do wniosku.

745 5381544
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł” 

Wałcz
Wałcz

1) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginałem" przez jedną osobę,  2) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 

2 - brak informacji o dofinansowaniu 

746 5381610 UKS Herkules Otorowo Otorowo
wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - brak dokumentu potwierdzającego uzyskaną 

dotację ze środków publicznych

747 5382088
Uczniowski Klub Sportowy "Płomyk" w 

Mąkolnie
Mąkolno

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o deklarowanym 

dofinansowaniu 
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748 5382109
Uczniowska Szkółka Sportowa " Gryfik" w 

Gródku
Gródek

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 33 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 43 000,00 zł. 2) Wniosek pkt. 

VII "program zadania" - wersja papierowa niezgodna z wersją elektroniczną.

749 5382142 Klub Piłkarski Kobiet Aquila Stalowa Wola Stalowa Wola
brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie sprawozdanie finansowe lub bilans nie 

zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych

750 5382263 Klub Sportowy Dragon w Starachowicach Starachowice

Podpisy osób upoważnionych - zgodnie z KRS oświadczenia w sprawach majątkowych... 

składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes lub zastępca prezesa i główny księgowy lub inny 

członek zarządu upoważniony przez ten zarząd. Podpisał się prezes i skarbnik - brak 

upoważnienia.

751 5382518
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kraśniku
Kraśnik - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty - 

752 5382658
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “ 82 

KLUKOWO”
Gdańsk

- brak informacji w bilansie o dotacji - brak klauzuli "za zgodność z oryginałem "w statucie - 

brak podpisów we wniosku

753 5382774
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Tarnowska Akademia Piłkarska
Tarnów

1. Błędna reprezentacja. Zapis w statucie mówi: "... wymagane są podpisy dwóch członków 

zarządu spośród następujących: Prezesa, Skarbnika lub/i Sekretarza. Wniosek podpisali Prezes 

i dwóch wiceprezesów. 2. Błędnie podana ilość osób trenujących młodzież (11 osób w tabeli 

"uczestnicy"). 3. Brak uzupełnionej tabeli o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia.

754 5382815 Jeździecki Klub Sportowy "Rywal" Grudziądz
1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2) brak kalkulacji kosztów finansowych w pkt VIII wniosku 

755 5382890 Gminny Klub Sportowy Sparta Łabunie Łabunie
1. Brak wyszczególnionej dotacji na przesłanych dokumentach finansowych. 2. Tablica 

wyników jest wyposażeniem sali sportowej a nie sprzętem sportowym. 

756 5382913 Nakielskie Towarzystwo Sportowe Trójka Nakło nad Notecią

- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 5 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 4 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania - brak w pkt. IX charakterystyki planowanych 

opłat od uczestników przedsięwzięcia

757 5382993
Wałeckie Towarzystwo Sportowe "ORZEŁ" 

w Wałczu
Wałcz

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez jedną osobę,  wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty 

wpisu do rejestru na zaświadczeniu,  kwota dotacji przedstawiona  we wniosku (32 000 zł) 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w informacji dodatkowej(42 802 zł) 
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758 5383036 klub sportowy Unia Ząbkowice Dąbrowa Górnicza

1. pkt. X informacja o działalności wnioskodawcy - liczba zawodników w klubie 

posiadających/nieposiadających licencje została błędnie wypełniona, wszędzie wpisano  - 0, a 

zawodnicy klubowi biorą udział w rozgrywkach ligowych; 2. Sprawozdanie finansowe lub 

bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 

r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 50 000 zł;   

759 5383189 UKS Maratończyk Ełk brak informacji  w bilansie o dotacjach za 2016

760 5383249
Ludowy Klub Sportowy "POM" Strzelce 

Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie

1) zaniżona wysokość dotacji. We wniosku 104.090,00 zł a wg sprawozdania finansowego 

104.308 zł (w tym: 85 590 zł + 17218 + 1500) 2) sprawozdanie finansowe nie odpowiada 

rygorom ustawy o rachunkowości

761 5383366
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Czarni" Regimin
Regimin brak informacji w bilansie o dotacjach

762 5383455 Ludowy Klub Sportowy Sokół Słotwina Słotwina

" DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KLUBU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

MAJATKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UPEŁNOMOCNIONYCH 

PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU KLUBU, W TYM : PREZESA, SEKRETARZA, LUB INNEJ OSOBY 

,KTÓREJ UDZIELONO PEŁNOMOCNICTWA" dokumenty podpisał prezes i sekretarz, nie ma 

upoważnienia

763 5383759
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "CERAMIKA" 

HADYKÓWKA
HADYKÓWKA 1. Brak spr. finansowego (dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania).

764 5383855
Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki 

Karpaty Krosno
Krosno

1 niezgodność liczby trenerów we wniosku pkt VI jest 8 a w kalkulacji, w pkt VIII jest 9  2) 

ujemny wynik finansowy (strata bilansowa) za 2016 r. w wysokości -32.957,60 zł

765 5383897 Ludowy Zespół Sportowy Noteć Rosko Rosko

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 44 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 54 000,00 zł.

766 5383990
Klub Sportowy "Włókniarz" Chełmsko 

Śląskie
Chełmsko Śląskie

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - wszystkie strony statutu nie opatrzone "za 

zgodność z oryginałem"

767 5384010
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 

Podstawowej w Siemiechowie
Siemiechów

1) brak potwierdzenia kiedy klub został zarejestrowany, nie wynika to z zaświadczenia 2) 

sprawozdanie finansowe poświadczone za zgodność tylko przez 1 osobę (wymagane są 2 

podpisy)

768 5384079 Klub Sportowy Quick Mix Strzelinianka Strzelin
- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - liczba 

sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII 

769 5384099 LKS Łużyczanka Kuźnica Grabowska Kuźnica Grabowska

1) kwota dofinansowania przedstawiona we wniosku (15 000 zł) jest niezgodna z kwotą 

przedstawioną w sprawozdaniu (21 500 zł),  2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - 

statut opatrzony  klauzulą "za zgodność z oryginał" przez jedną osobę 
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770 5384153 Klub Sportowy Łużyce Lubań Lubań

We wniosku w zestawieniu osób upoważnionych wymieniono p. Magdalenę Misurek, jako 

członka zarządu, która nie została wymieniona w KRS ani w załączonych protokołach. Na 

statucie za zgodność z oryginałem podpisał się tylko Prezes, choć wg. KRS powinny to być 3 

osoby a wg. statutu 2 osoby. Błędy rachunkowe we wniosku w preliminarzu kosztów sprzętu 

sportowego.

771 5384174 Ludowy Klub Sportowy Olszynka Ołpiny Ołpiny

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw,podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród uprawnionych członków 

zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa" brak upoważnienia

772 5384437 Gminny Klub Sportowy Szczytno Szczytno

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r.  44 200,00  zł (gmina + program KLUB) zgodnie z wnioskiem przyznana 

dotacja wynosiła 34 200,00  zł (nie uwzględniono dotacji MSiT - 10 000 zł)

773 5384497 UKS Olimpijczyk Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 7 w pkt VI.  z liczbą trenerów - 

liczba 6 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania 

774 5384606
Rogoziński Klub Sportowy "WEŁNA" 

ROGOŹNO
Rogoźno

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie - nieprecyzyjna specyfikacja sprzętu 

sportowego w pkt. VI  - brak szczegółowego programu zadania pkt. VII

775 5384647
Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe 

w Słomnkach
Słomniki - brak informacji o dotacji w bilansie

776 5384714 Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Słupsk

1) reprezentacja - wg. KRS wymagane upoważnienie dla wiceprezesa  2) sprzęt sportowy pkt 

VI -  25 szt. pkt VIII kalkulacja 30 szt. 3) wniosek pkt VII i pkt X ppkt 4 wersja niespójna z wersją 

elektroniczną 4) kserokopia poświadczona przez 1 z 2 osób upoważnionych (statut) 

777 5384845 Gminny Klub Sportowy GKS Drwinia Drwinia

1. Błędna reprezentacja. Zapis mówi: "...wymagane są podpisy dwóch osób, Prezesa wraz ze 

skarbnikiem, a pod nieobecność prezesa jednego z wiceprezesów wraz ze skarbnikiem po 

wcześniejszej pisemnej zgodnie prezesa." Na wniosku podpisał się Prezes i V-ce Prezes. 

778 5384865 KLUB SPORTOWY :KOTWICA" KORCZYNA KORCZYNA

niezgodność kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych, brak pieczątki i czytelnych podpisów potwierdzających zgodność z oryginałem 

statutu

779 5385113 UKS" Wołodyjowski" Siemianowice Śląskie

1) brak wprost wskazanej wysokości dotacji w dokumentacji finansowej 2) nie jasne 

postanowienie dotyczące reprezentacji klubu par. 28 nie wiadomo, czy członkowie zarządu 

wymagają upoważnienia
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780 5385169 Ludowy Klub Sportowy Skołyszyn Skołyszyn

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 2) 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

781 5385231
Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w 

Faliszówce
Faliszówka - brak informacji o dotacji w bilansie

782 5385253 Ludowy Klub Sportowy Iskra Iskrzynia Iskrzynia
1. Przesłany Bilans oraz rachunek wyników nie posiada wyszczególnionej informacji odnośnie 

przyznanej dotacji za rok 2016.

783 5385417 Ludowy Klub Sportowy Zimowit Rzeszów Rzeszów
Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

784 5385721 LUDOWY KLUB SPORTOWY PISKORZÓW

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

785 5386044
STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU 

SPORTU W BARLINKU
BARLINEK

liczba uczestników zajęć wskazana w programie zadania jest niezgodna z liczbą uczestników 

określonych w pkt VI

786 5386293 Ludowy Klub Sportowy Fanclub Dąbroszyn Dąbroszyn

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (sprawozdanie 

finansowe, rachunek wyników) o uzyskanych dotacjach w roku 2016. 2) We wniosku w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania (sprzęt sportowy). 3) We wniosek w pkt. VI rodzaj sprzętu 

sportowego (specyfikacja) wykazana torba medyczna z wyposażeniem nie jest sprzęt 

sportowy do prowadzenia zajęć.

787 5386387
CWZS Zawisza Stowarzyszenie Boksu i 

Sztuk Walki
Bydgoszcz

Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu wiceprezesa na zaświadczeniu z ewidencji, 

dokumentach finansowych i statucie (jest podpis Prezesa).

788 5386456 Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży Łomża

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia dla Prezesa/Wiceprezesa. Statut mówi: "... 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz 

skarbnika lub upoważnionego członka zarządu". Wniosek podpisał Prezes i Wiceprezes.

789 5386555
MIEJSKO-GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "TARPAN"
MROCZA 1. Statut bez potwierdzenia zgodności z oryginałem.
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790 5386584 LZS Polinia Golina Golina

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Wiceprezesa. 

Zgodnie ze statutem § 28 "Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw, podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa i Sekretarza lub upoważnionego członka Zarządu". 2) 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

791 5386656
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KRZYWOUSTY
Nakło nad Notecią

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

792 5386813
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Unia
Busko-Zdrój

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. 

W spr. finansowym jest tylko pozycja dotacje i subwencje celowe kwota 36 995,33. Natomiast 

kwota otrzymanych dotacji podana we wniosku to 27 000 zł

793 5386833
Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny 

"BRODNICA"
BRODNICA

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. - błąd w pkt. IV ppkt. 2

794 5386890 Uczniowski Klub Sportowy Turek

- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu - brak upoważnienia dla skarbnika - brak 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak daty 

rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na 

siedzibę klubu 

795 5386910 Ludowy Klub Sportowy Charzykowy Charzykowy
1. Błędy w kalkulacji kosztów. Obóz sportowy wyceniono w tabeli na kwotę 5135 zł natomiast 

w kalkulacji rozpisano na 7335 zł

796 5386933
Międzyszkolny Klub Sportowy OLIMP 

Łobez
Łobez -zaniżona kwota dotacja

797 5386996
Uczniowski Klub Sportowy "START" przy 

Publicznym Gimnazjum w Szepietowie
Szepietowo

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty wpisu do rejestru na 

zaświadczeniu, brak upoważnienia dla zastępcy przewodniczącego  

798 5387087
STOWARZYSZENIE PROMOCJI 

KOSZYKÓWKI
BIAŁYSTOK

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - z przedstawionych dokumentów 

wynika, że organizacja nie ma 3 lat 

799 5387197
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "28" 

we Włyniu
Włyń

Przedstawione spr. finansowe niezgodne z ustawą o rachunkowości Brak klauzuli za zgodność 

z oryginałem na kopiach dokumentów (statut, spr. finansowe) 

800 5387321 Włocławskie Towarzystwo Judo Włocławek
Błędnie wypełniony formularz wniosku - brak informacji o sytuacji finansowej,o wcześniejszej 

działalności i zdolności realizacyjnej. Brak daty wpisu do ewidencji. 

801 5387481
Uczniowski Klub Sportowy "Przełaj" 

Żerków
Żerków - niezgodność deklarowanej kwoty we wniosku z bilansem 

74/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

802 5387769 Uczniowski Klub Sportowy Jagiellończyk Biała Podlaska brak  podpisu drugiej osoby  potwierdzającej dokumenty za zgodność z oryginałem,

803 5387830
Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie 

"Delfin"
Cieszyn

1. Nie uzupełniona tabela odnośnie uczestników zajęć. 2. Brak pełnomocnictwa do składania 

podpisów. Zapis w statucie brzmi: "... Wymagane jest współdziałanie dwóch 

upełnomocnionych przedstawicieli w tym Prezesa, Sekretarza lub innej osoby której udzielono 

pełnomocnictwa". 3. Kalkulacja kosztów nie zawiera 6000 zł z 28200 na wynagrodzenie dla 

trenerów.
804 5387931 Uczniowski Klub Sportowy Podwilk Podwilk brak upoważnienia do podpisu

805 5387951 UKS Piłkarska Akademia Skarżyska Skarżysko-Kamienna Wniosek odrzucony formalnie. Brak statutu, sprawozdania finansowego, wypisu z rejestru.

806 5388057 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "KŁOS" Lutomia Dolna
Niewypełniona informacja o liczbie zawodników w klubie do 18 r.ż. pkt. X Program zadania 

pkt. VII zbyt ogólnikowy

807 5388100
Gminny Ludowy Klub Sportowo-

Turystyczny "NIWA"
Łomazy

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak wszystkich podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) We 

wniosku pkt. VI rodzaj sprzętu (specyfikacja) podany sprzęt sportowy niespójny z pkt. VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania.

808 5388224 Towarzystwo Miłośników Chrząstawy Chrząstawa Wielka
Niespójnośc zakresu wnioskowanego zadania (częśc VI wniosku) z kalkulacją kosztów  w VIII. 

Brak na statucie pieczątki za zgodnośc z oryginałem.

809 5388430 Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy "Karima" Prząsław brak podpisów sekretarza na statucie

810 5388450 Stowarzyszenie "Taekwondo Paradyż" Paradyż
1. Statut bez potwierdzenia zgodności z oryginałem 2. Brak Bilansu (CIT-8/O nie jest 

sprawozdaniem finansowym) 

811 5388497 Ludowy Klub Sportowy Pstrążna Pstrążna - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

812 5388564
Tenisowy Międzyszkolny Klub Tenisowy 

"KAMILA"
Stara Chmielówka

1. Brak wyszczególnionej wysokości otrzymanej dotacji w 2016 r. na przesłanym 

bilansie/rachunku wyników. 2. Kalkulacja kosztów we wniosku nie zawiera pozycji wynajmu 

obiektów sportowych.

813 5388660 Towarzystwo Sportowe SKALANKA Skała
Brak informacji o dotacji w sprawozdaniu finansowym. Wniosek i załączniki podpisane 

niezgodnie z reprezentacja wynikająca ze Statutu.

814 5388751 UKS "SĘP" Wilczyska Wilczyska
1. Błędna reprezentacja (wymagane podpisy co najmniej dwóch osób, a podpisał się tylko 

prezes).

815 5389303
LUDOWY KLUB SPORTOWY ''BIZON ''W 

MEDYCE
Medyka Brak informacji w bilansie o wysokości przyznanej dotacji w 2016
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816 5389582
Kociewski Parafialny Klub Sportowy "Cor 

Cordium"
Starogard Gdański

brak podpisu drugiego członka zarządu na poświadczeniu za zgodność statutu. Zgodnie z 

programem klub, jeśli na wniosku podpisały się dwie osoby, to dwie powinny podpisać się na 

poświadczeniu za zgodność statutu. Brak podpisu sekretarza

817 5389622
Uczniowski Klub Sportowy Akademia 

Piłkarska Kolbuszowa
Kolbuszowa

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez jedną osobę,  brak informacji o liczbie zawodników do 18 roku życia w klubie  

818 5389642 Miejski Klub Sportowy "UNIA" Wąbrzeźno Wąbrzeźno
We wniosku wykazano kwotę dotacji za 2016 r., nieuwzględniającą dofinasowania z MSiT w 

ramach Programu KLUB 2016.

819 5389720 Klub Sportowy PROMIEŃ Opalenica Opalenica błędna reprezentacja brak uchwały zarządu dla osób reprezentujących klub

820 5389916

Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ  przy 

Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w 

Starym Zamościu

Stary Zamość

1)wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu, 2) brak podpisu prezesa. Statu: "Wymagane są podpisy: Prezesa i jednego z 

członków zarządu" 

821 5390059 Uczniowski Klub Sportowy Nike Suchedniów

Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji Kopia statutu 

niepotwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją (wymagane są dwa 

podpisy, a podpisał się tylko Prezes Brak inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty 

otrzymanych dotacji  

822 5390542 Birczański Klub Sportowy "LEŚNIK" Bircza 1. brak podpisu skarbnika 2. w dokumentach finansowych nie wyszczególniono kwoty dotacji

823 5390613
Uczniowski Klub Sportowy "Akademia 

PiLkarska
Szczecinek

- brak zaświadczenia umożliwiającego weryfikację daty rejestracji klubu - niezgodność liczby 

osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 10 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 5 w pkt 

VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania
824 5390633 Chojeński Klub Sportowy w Łodzi Łódź niepełna kalkulacja kosztów zadania - brak kalkulacji kosztów prowadzenia zajęć

825 5390989
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS 

Skałki Stolec
Stolec

1. Brak dołączonego uprawnienia dla członka zarządu do reprezentacji klubu. Zapis w statucie 

brzmi: "... oświadczenie woli w sprawach majątkowych Klubu składają dwie osoby: prezes lub 

sekretarz lub uprawniony członek Zarządu". Na wniosku podpisał się prezes i członek zarządu.

826 5391545 Klub Sportowy Tempo Cmolas Cmolas - brak podpisów reprezentacji w statucie - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych

827 5391668 Klub Sportowy "Płomień" Radwanice

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych jest niezgodna z 

kwotami podanymi w dodatkowej informacji finansowej. Wniosek jest niespójny, nie spełnia 

kryteriów Programu.

828 5391707 Ludowy Klub Sportowy Orawa Jabłonka Jabłonka
W załączonym rachunku wyników za 2016 r. nie zawarto informacji o deklarowanej we 

wniosku kwocie 62 000 zł dotacji za ostatni rok obrachunkowy.
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829 5391785 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Krasnystaw

1. w sprawozdaniu finansowym, bilansie i rachunku zysków i strat BRAK pozycji zawierającej 

informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (zgodnie z wnioskiem 

kwota otrzymanych dotacji w 2016 r. wynosiła 60 800  zł); 2. Aktualne zaświadczenie 

sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, NIE 

umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy; 3. statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej 

stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy.

830 5391854 Wiejski Klub Sportowy ,,Górnovia" Sokołów Małopolski 

1. Błędna reprezentacja (wymagane są dwa podpisy: prezesa lub vic-prezesa oraz innej osoby 

upoważnionej przez zarząd), podpisali się prezes z vic-prezesem. 2. Zaniżona wysokość dotacji 

we wniosku bądź niewskazanie dokładnej wysokości dotacji w bilansie/sprawozdaniu 

finansowym. 

831 5392312 UKS "Set-Jurków" Jurków

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - brak wszystkich podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

832 5392489 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka garwolin

1. Brak bilansu (przesłanie sprawozdanie z wykonania zadania publicznego). 2. Błędnie 

wpisany numer wpisu do ewidencji oraz termin obozu w pk. VI (wpisano ogólny termin 

zadania).  

833 5392585
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORLĘTA” 

MROKÓW
MROKÓW

statut, wyciąg z ewidencji k.s., sprawozdanie finansowe wnioskodawcy potwierdzone za 

zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez osoby uprawnione/upoważnione do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy) - 

podpisał się tylko prezes, brak podpisu innego członka zarządu ( zgodnie ze statutem).;

834 5392778
Ludowy Uczniowksi Klub Sportowy Radość 

przy Szkole Podstawowej w Porzeczu
Porzecze

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: wniosek, kserokopie statutu , bilans , rachunku 

zysku i strat oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji podpisane przez jedną osobę a powinny 

być podpisy 2 osób – paragraf 34.2 Statutu, ponadto zaświadczenie oraz statut podpisany 

przez Wiceprezesa pod pieczątką dyrektora szkoły oraz pieczątką szkoły, brak dokumentu 

potwierdzającego otrzymana dotację ze środków publicznych w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku.  

835 5392909 Gminny Ludowy Klub Sportowy Wysoka Wysoka
Brak informacji w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji Brak liczby 

uczestników i trenerów we wniosku pkt VI

836 5393251 Uczniowski Klub Sportowy "Górzec" Męcinka

- brak upoważnienia w formie uchwały zarządu dla osób reprezentujących stowarzyszenie  - 

brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów

837 5393703 Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe Grodzisk Wielkopolski
1) nie wpisanie wysokości dotacji do wniosku. Wg rachunku zysków i strat dotacja za 2016 r 

wyniosła 85 tyś zł.
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838 5393723 Augustowskie Towarzystwo Pływackie Augustów - kwota dofinansowania w bilansie 24 000,00zł, we wniosku 0zł

839 5393913 Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia Szczecin

1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 2 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 1 

trenera 

840 5394072 Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start" Kielce
Brak informacji o liczbie zawodników w klubie posiadających licencje lub nie posiadających 

licencji Brak rozpisanego wynagrodzenia trenera w kalkulacji kosztów finansowych  

841 5394233
Uczniowski Klub Sportowy  ISKRA w 

Łąkiem
Łąkie

brak informacji  w dokumentach rejestrowych potwierdzających deklarowaną we wniosku 

datę rejestracji (KRS lub  wypisu z ewidencji), brak potwierdzenia zawierającego informację o 

wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych, brak  upoważnienia dla skarbnika - 

zapis w statucie & 28, brak podpisów osób upoważnionych i potwierdzających dokumenty za 

zgodność z oryginałem - pieczątka Zespołu Szkół  i podpisał sekretarz szkoły.

842 5394647
LUDOWY KLUB SPORTOWY HUCINA W 

HUCINIE-STASZÓWCE
HUCINA

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli 

"koszty" (zakup sprzętu sportowego). 3) We wniosku w pkt. VI podana łączna liczba 

uczestników zadania większa niż podana  liczba zawodników w klubie do 18 roku życia w pkt. 

X ppkt. 1.

843 5394711
Ludowy Iński Klub Sportów Walki 

"TAIKYOKU"
Ińsko

1. Błędna reprezentacja. Brak upoważnienia dla wiceprezesa. Według statutu: "... 

upoważnione są dwie osoby spośród następujących członków zarządu: prezes, wiceprezes  

dwóch upoważnionych członków zarządu". 2. Brak daty rejestracji klubu na przesłanym 

wyciągu z ewidencji. 3. Brak wyszczególnionej dotacji w sprawozdaniu finansowym. 3. Błędy 

w kalkulacji kosztów. Sprzęt rozpisano łącznie na 5000 zł, a założono w tabeli finansowej że 

zakup ten wyniesie 5500 zł.

844 5395411 Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy BUKS Warszawa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji (statut) brak na każdej stronie adnotacji "za zgodność z 

oryginałem". 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania prowadzenie zajęć sportowych wykazano kwotę 

74 700,00 zł natomiast w tabeli "koszty" wykazano kwotę prowadzenie zajęć sportowych na 

kwotę 80 700,00 zł.

845 5395584 LKS Słowian Dworszowice Pakoszowe
Dworszowice 

Pakoszowe

1. Zaniżona kwota dotacji wpisana we wniosku. (na wniosku wpisano dotację w wysokości 65 

700 zł natomiast w informacji dodatkowej do bilansu za rok 2016 przedstawiono dotację w 

wysokości 66 197 zł.

846 5396131 EKS Kolektyw Radwanice 1. Zgodność z oryginałem tylko na ostatniej stronie statutu. 

78/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

847 5396431 Ludowy Klub Sportowy Marmury Przyłęk Przyłęk

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 23 000 zł 

(rachunek zysków i strat w pozycji koszty działalności operacyjnej wyszczególnia kwotę 23 000 

zł - nie stanowi ona jednoznacznie dotacji). 2.      We wniosku w pkt. VI został błędnie 

zaznaczony obóz sportowy, wnioskodawca w ramach zadania nie przewiduje organizacji 

obozu sportowego.

848 5396725
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Serock"
Serock

Brak sprawozdania finansowego (dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania) 

Statut za zgodność z oryginałem potwierdzony tylko przez jedną osobą (zgodnie ze statutem 

powinny być dwie osoby)

849 5396751
Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA 

LUBOŃ
Luboń

Podpisy niezgodne z reprezentacją (wg statutu wymagane są podpisy dwóch osób spośród: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków) Wniosek podpisał sekretarz i członek 

zarządu (brak upoważnienia) Brak spr. finansowego (jest tylko CIT i spr. z wykonania zadania) 

Brak wpisu do ewidencji klubów sportowych 

850 5396863 Klub Piłkarski "Piast" Iłowa Iłowa

rachunek wyników zawierający informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych za 2016 r . = 106 746,46 - we wniosku została wpisana kwota 123 000 zł - 

rozbieżności 

851 5397607 UKS Spartakus Buk Buk

1. Brak daty rejestracji na przesłanym zaświadczeniu. 2. Zaniżona dotacja, we wniosku 

wpisano 75 000 zł natomiast na przesłanych dokumentach finansowych wykazano dotację 

rzędu 90 000 zł. 

852 5397839 Bartoszycka Szkoła Taekwon-do Bartoszyce
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

853 5397982
Ludowy Klub Sportowy "ZACISZE-TRZEŚŃ" 

w Trześni 
Trześń - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

854 5398315
Uczniowski Klub Sportowy Szkółka 

Piłkarska Milicz
Milicz - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

855 5398335 Uczniowski Klub Sportowy Pantery Dopiewo
Brak pełnej informacji  w dokumentach rejestrowych potwierdzających deklarowaną we 

wniosku date rejestracji. 

856 5398583 MKS Toroma Torzym Torzym

1. Brak zapisu "za zgodność z oryginałem" na statucie. 2. Brak bilansu z wykazaną wysokością 

dotacji w 2016 r. Przedstawiono jedynie sprawozdanie z wykonania jednego zadania 

publicznego.

857 5398962 Dzierżoniowski Klub Bokserski Dzierżoniów - brak informacji o liczbie zawodników do 18 roku życia w klubie  

858 5399029
Międzyszkolny Klub Sportowy w 

Strzelcach Opolskich
Strzelce Opolskie

- bilans za 2015,oraz sprawozdanie finansowe za 2016 z których nie wynikają dotacje  - brak 

upoważnienia dla viceprezesa

859 5399213
Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego 

Olimpia-Unia Grudziądz
Grudziądz

Brak informacji w dokumentach rejestrowych potwierdzającą deklarowaną we wniosku datę 

rejestracji
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860 5399666 Ludowy Klub Sportowy Stary Śleszów Stary Śleszów

Brak spr. finansowego (przedstawione jest tylko spr. z wykonania zadania) Kopia statutu 

niepotwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją (wymagane są dwa 

podpisy, a podpisała się tylko jedna) W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji brak daty 

potwierdzającej rejestrację klubu 

861 5399853
Gminny Ludowy Klub Sportowy 

"Andrespolia"
Wiśniowa Góra

wpisano niepoprawne kwoty w pkt III wniosku: wpisano kwoty za rok 2015 oraz 2016. 

Powinno być 2016 i 2017. 

862 5399874 Klub Sportowy CHOJNIK Jelenia Góra Jelenia Góra
Brak informacji w dokumentach rejestrowych potwierdzających deklarowaną we wniosku 

datę rejestracji.

863 5399937 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka FOX" Kraśnik

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. 

IX ppkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na 

wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

864 5400214
Miejski Klub Sportowy Sokół w 

Niemodlinie
Niemodlin

1) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginał" ,  2) rozbieżność między tabelą "Przedmiot zakupu sprzętu sportowego" a 

"kalkulacją wszystkich kosztów finansowych…" w liczbie pozycji oraz liczbie sztuk 

865 5400255
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"MUKS-Płaska"
Płaska 1. Brak wyszczególnionej kwoty dofinansowania. Bilans nie zatwierdzony przez zarząd. 

866 5400408 UKS "Top" Solec Kujawski Solec Kujawski

Rozbieżności kwot dotacji: roczne sprawozdanie merytoryczne za 2016 r. zawiera informacje 

o innych przychodach określonych statutem - dotacjach i darowiznach 39 275,00 zł - zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 23 000,00 zł - nie można zweryfikować kwoty.

867 5401467 Ludowy Klub Sportowy Chomentów Skaryszew

1) Brak załączonego do wniosku wypisu z KRS/starosty.  2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz 

kosztów finansowych brak podanej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania (wynajem obiektów sportowych).

868 5401652 Jaworskie Towarzystwo Sportowe Jawor Jawor

1. BRAK - statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie 

przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy); 2. BRAK - sprawozdania finansowego lub bilansu 

zawierającego kwotę otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 20 000 zł (przesłano tylko sprawozdanie końcowe z 

wykonania zadania publicznego dla Gminy Jawor)
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869 5402033 Uczniowski Klub Sportowy "Chynów" Zielona Góra

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016 - łączna liczba uczestników zajęć =0

870 5402103 Ludowy Klub Sportowy BIALI Biały Dunajec Biały Dunajec Brak podpisów osób upoważnionych.

871 5402171 Uczniowski Klub Sportowy Karlik Chorzów Chorzów

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy- wypis z ewidencji

872 5402216
Ludowy Klub Kolarski START w 

Tomaszowie Mazowieckim

Tomaszów 

Mazowiecki
- brak szczegółowej kalkulacji - kwota deklarowana we wniosku niezgodna z kwotą w bilansie

873 5402393 Ludowy Klub Sportowy ODRA Głoska Głoska

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 17000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 58 720,00 zł. 2) Wskazane w KRS osoby uprawnione do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy niezgodne z osobami 

wskazanymi w statucie. 3) Wpisana data rejestracji klubu w KRS we wniosku niespójna z datą 

podaną w KRS. 
874 5402433 Ludowy Zespół Sportowy "STRAŻAK" Karsy Wniosek podpisały osoby nieupoważnione zgodnie z zapisami w statucie.

875 5402501
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Politechniki 

Częstochowskiej
Częstochowa

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

876 5402627 Klub Sportowy Szkółka Piłkarska AllSport Pełczyce

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

877 5402738
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada 

Dolna
Niedźwiada

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - w 

kalkulacji kosztów finansowych występują błędy rachunkowe

878 5402791
Uczniowski Klub Sportowy Szkoła 

Mistrzostwa Sportowego „JOKER” Piła
Piła

- brak sprawozdania finansowego - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu 

879 5402833 UKS Ajaks Częstochowa Częstochowa

1. Bilans/ rachunek wyników/ informacja dodatkowa za rok 2015. 2. Statut potwierdzony za 

zgodność z oryginałem tylko na ostatniej stronie. 3. Błędna reprezentacja. Zapis w statucie 

mówi: "... wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz 

sekretarza lub skarbnika. Wniosek podpisał prezes i wiceprezes. 4. Błędy rachunkowe w 

kalkulacji kosztów (prowadzenie zajęć).
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880 5402996 Katolicki Klub Sportowy GAUDIUM ŁĘŻYNY
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych

881 5403064 Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole Opole
Brak informacji w bilansie o wysokości przyznanej dotacji Brak potwierdzenia za zgodność na 

statucie

882 5403138 Klub Sportowy Zamczysko Mrukowa Mrukowa

Zgodnie ze statutem dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych 

wymagane są podpisy prezesa lub sekretarza i księgowego albo osób przez nich 

upoważnionych spośród członków zarządu. Wniosek podpisał prezes i wiceprezes. 

Upoważnienia nie załączono.

883 5403332 LKS ZAPORA WAPIENICA BIELSKO-BIAŁA

1. Brak informacji o przyznanej dotacji na przesłanych dokumentach księgowych. 2. Brak 

pełnomocnictwa do reprezentacji dla Prezesa i Wiceprezesa. Zapis w statucie mówi: "... 

wymagane jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli zarządu klubu: 

Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza i Skarbnika lub innej osoby której udzielono 

pełnomocnictwa." 3. Kalkulacja kosztów niezgodna z tabelą kosztów (w pozycji zakupu 

sprzętu).

884 5403352
LUDOWY KLUB SPORTOWY "ARKA" 

ALBIGOWA
ALBIGOWA

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - brak sprawozdania finansowego za 2016 r. - brak podpisów 

wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów - zgodnie z przedłożoną dokumentacją p. Piotr Kuźniar nie pełni funkcji 

wiceprezesa- błędna reprezentacja par. 30 statutu

885 5403454
Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny 

"Sparta" Stalowa Wola
Stalowa Wola

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Brak załączonego do wniosku wypisu z KRS/starosty.   3) Brak 

dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Wiceprezesa 

(statut § 18 ust. 8).  4) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 

01-01-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 03-04-

2017 r.

886 5403602 Siatkarsie Towarzystwo Sportowe Nowy Sacz

1. Statut wnioskodawcy nie potwierdzony za zgodność z oryginałem - kopia z 1999 r. 2. bilans 

finansowy - dotacja UM - 67000/Wniosek 62 000 3. dla ważności oświadczeń woli... 

wymagane są podpisy UPOWAŻNIONYCH co najmniej dwóch członków zarządu klubu - brak 

upoważnień 

887 5403667
Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportów i 

Turystyki Górskiej i Nizinnej "WICHURA"
Pszczyna

1. Nieuzupełniona tabela o liczbie zawodników do 18 roku życia działających w klubie (termin 

zadania 03.04.2017r.) 2. Błędnie wpisana ilość trenerów w tabeli / kalkulacji kosztów.

888 5403719 UKS Victoria Kozy Kozy błędna kalkulacja kosztów (błędy rachunkowe w kosztach trenerskich)
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889 5403894 Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz Gliwice

1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 19 trenerów 

w pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 8 

trenerów. 2. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 95 000 zł    

890 5403974 MKS MOS KATOWICE Katowice

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych jest niezgodna z 

wykazaną w dokumentach finansowych kwotą dotacji. Wniosek niespójny, nie spełnia 

kryteriów Programu.

891 5404028

 Katolicki Ludowy Integracyjny  

Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy  

GAMBIT

Starachowice
Błędna kalkulacja kosztów. Wynagrodzenie trenera podczas obozu z puli przeznaczonej na 

prowadzenie zajęć. Niespójność preliminarza kosztów z kalkulacją kosztów finansowych

892 5404124
Klub Sportowy TECHFORM Orzeł Wólka 

Niedźwiedzka
Wólka Niedźwiedzka

Kopie dokumentów (spr. finansowe, statut) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją. Powinien podpisać się Prezes lub V-ve Prezes z sekretarzem lub 

upoważnioną osobą

893 5404204 Częstochowska Akademia Taekwon-do Częstochowa

- dołączono niekompletny krs- brak str. nr 2 - brak programu zadania - brak podpisów 

wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 

2016 r.

894 5404226 Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy Więcbork

- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 6 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania

895 5404300 Ludowy Klub Sportowy Mordarka Mordarka

Brak wyszczególnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji Podpisy 

niezgodne z reprezentacją (Zgodnie z KRS wymagane są podpisy Prezesa i Wiceprezesa, 

względnie uprawnionych członków zarządu, brak upoważnienia dla członka zarządu - drugiej 

osoby, która podpisała wniosek Kopie dokumentów niepotwierdzone zgodnie z reprezentacją 

896 5404413
Międzyszkolny Klub Sportowy "II LO 

Chełm"
Chełm

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

zawartą w sprawozdaniu finansowym

897 5404662
Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia 

Łochów
Łochów

Błędna kalkulacja kosztów ( koszty prowadzenia zajęć rozpisane na 4 trenerów a pkt VI 

wskazano 5 trenerów prowadzących zajęcia)

898 5404734 Wołowski Klub Karate Kyokushinkai Wołów

- kalkulacja prowadzenia zajęć sportowych niespójna z tabelą pkt. VIII  - kalkulacja sprzętu 

sportowego niespójna z pkt. VI  - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym 

w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy
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899 5405047
Uczniowksi Klub Sportowy Drwęca Novar 

przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym
Lubicz Górny

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 4 - brak klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" oraz podpisów osób z reprezentacji na każdej stronie statutu  

900 5405197
Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w 

Chrząstowicach
Chrząstowice

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i 

Sekretarza. Zgodnie z KRS i statutem § 34 "Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych 

przedstawicieli Zarządu Klubu w tym: Prezesa, Sekretarza lub innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa".  

901 5405237

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej.Salos RP im. Laury 

Vicunia

Ostrów Wielkopolski
Niespójność ilości sprzętu sportowego pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 20 piłek 

nożnych , a kalkulacją kosztów finansowych - 10 piłek nożnych  

902 5405596 Ludowy Klub Sportowy Wisła Łączany Łączany
Statut i spr. finansowe nie potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentacji Wpisanie 

zaniżonej kwoty dotacji ( nie uwzględnienie dotacji z MSiT w 2016 r)

903 5405731 UKS BEREJ BOXING LUBLIN Lublin - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

904 5405810 Klub Pływacki SHARK Sierpc SIERPC

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

905 5405928 Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn" Olsztyn

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji (statut) brak na każdej stronie adnotacji "za zgodność z 

oryginałem". 2) Wniosek pkt. IX ppkt. 2 - wersja papierowa niezgodna z wersją elektroniczną.

906 5405949
Ludowe Stowarzyszenie Sportowe "Sokół" 

Kalsk
Kalsk

brak upoważnienia dla reprezentacji. Statut: "wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli zarządu"

907 5406128
Ludowy Klub Sportowy "Zorza" 

Przebieczany
Przebieczany X Informacja o działalności wnioskodawcy, o liczbie uczestników w klubie do 18. roku życia = 0

908 5406755 Uczniowski Klub Sportowy 51 Lublin
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

909 5406890
Ludowy Klub Sportowy Błękitni 

Siedliszowice
Siedliszowice

do zawierania umów, składania oświadczeń woli... upoważniony jest każdorazowy prezes we 

współdziałaniu z innym członkiem zarządu - podpisał się tylko prezes

910 5406914
Kobylagórski Ludowy Klub Sportowy 

"ZEFKA" w Kobylej Górze
Kobyla Góra

- "dla ważności oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch uprawomocnionych przedstawicieli, w tym prezesa, 

skarbnika lub innej osoby której udzielono pełnomocnictwa" brak pełnomocnictwa w formie 

uchwały - brak bilansu 
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Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

911 5407007
Stowarzyszenie Klub Sportowy Błękitni 

Dobiegniew
Dobiegniew

1) zaniżenie wysokości dotacji we wniosku (30.000 zł podczas gdy wg. sprawozdania 

finansowego jest 110.000 zł) 2) nie opieczętowanie statutu "za zgodność z oryginałem" 3) 

brak wydruku z KRS 4) we wniosku, w pkt VI nie wskazano liczby uczestników  5) brak 

szczegółowej kalkulacji sprzętu sportowego w pkt VIII kalkulacja

912 5407186
Ludowy Klub Sportowy "Szarotka" Uherce 

Mineralne
Uherce Mineralne

1. Błędna reprezentacja. (Wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Sekretarza i 

Skarbnika. .... podpisali się Prezes i Sekretarz)

913 5407281 Gminny Klub Sportowy Bucovia Bukowa Bukowa
brak upoważnienia dla reprezentacji. KRS: "wymagana jest pisemne współdziałanie dwóch 

uprawomocnionych przedstawicieli zarządu klubu" 

914 5407374 BiegamBoLubię Gubin Gubin

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans NIE zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 26 000 

zł; 

915 5407476 Uczniowski Klub Sportowy 1993 Kraków

brak  podpisu drugiej osoby (sekretarza) potwierdzającej dokumenty za zgodność z 

oryginałem,  rozbieżność wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach 

finansowych 

916 5407496 Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Piła
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

917 5407590 LUDOWY KLLUB SPORTOWY VAGAT DOMANIEWICE

Kopia statutu niepoświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją (zgodnie ze 

statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes) Brak daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  

918 5407898 Akademia Piłkarska Gołcza Gołcza

Wykazana w pkt. III wniosku kwota otrzymanych środków publicznych nie została 

wyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych (bilansie i rachunku wyników), nie 

została również dołączona  informacja dodatkowa o deklarowanej kwocie przyznanych 

dotacji. Wniosek nie spełnia kryteriów zawartych w programie.

919 5407945
Uczniowski Klub Sportowy "Rega" przy 

Zespole Szkół w Bierzwnicy
Bierzwnica

brak upoważnienia dla członka zarządu. Wyciąg: "…wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" 

920 5408008 WALKA Rzeszów Rzeszów Brak załączników , dołączono tylko sam WNIOSEK

921 5408028 Kluczborskie Klub Wspinaczkowy ZAWRAT Kluczbork

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 2) We wniosku w pkt. 

X ppkt. 1 brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia.

922 5408062 Klub Sportowy "Błękitni" Ołobok Ołobok
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 43  000 zł 
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923 5408083
Ludowy Klub Sportowy Pasjonat 

Dankowice
Dankowice Brak liczby osób prowadzących zajęcia sportowe w pkt VI we wniosku

924 5408222
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  ORLIK 

RUDNIK   NAD SANEM
Rudnik nad Sanem brak wersji papierowej wniosku

925 5408954
Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Kosovia" 

Kosów Lacki
Kosów Lacki brak sprawozdania finansowego/bilansu 

926 5409066 GLKS Zorza Tempo Pacanów Pacanów Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

927 5409341 Miejski Uczniowski Klub Sportowy "SZS" Cieszyn

1. bilans zawiera rozbieżną z wnioskiem informację o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych = wniosek: 51 500 zł - bilans: 61 075 zł 2. Aktualny wypis sporządzony na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do ewidencji  3. błędna reprezentacja - dla ważności... wymagane są 

podpisy dwóch spośród: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu - brak 

upoważnienia dla wiceprezesa podpisanego na wniosku.  

928 5409362 Miejski Klub Sportowy STAL Jasień Jasień

1. rozbieżne terminy realizacji zajęć sportowych - pkt. VI maj-listopad 2017; pkt. VII marzec-

listopad 2017 2.dokument księgowy (mało widoczna kopia dokumentu) nie zawiera pozycji 

dotacje.

929 5409529 Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba" Warszawa
1. Rozbieżności w kalkulacji kosztów, w tym nie uwzględniony wkład własny w sprzęt 

sportowy.

930 5409801 Miejski Klub Piłkarski Gubin - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII

931 5410010
Uczniowski Klub Sportowy w Starej 

Błotnicy
Stara Błotnica

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - brak we wniosku pkt. IV wpisanej drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy (wiceprezes) - brak załączonego do wniosku wypisu z 

KRS/starosty

932 5410145
Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie 

Bolesławiec
Bolesławiec

Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepotwierdzona za zgodność z oryginałem Brak 

wyodrębnionej informacji w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji (we 

wniosku jest wpisana kwota 114 690,44 zł, natomiast w sprawozdaniu finansowym jest 

pozycja dotacje, darowizny - 153 295,16 zł)

933 5410265 Uczniowski Klub Sportowy Akademia2012 Jaworzno
zaniżona kwota dotacji w formularzu wniosku - niezgodna z załączonym bilansem Błędy 

rachunkowe w kalkulacji

934 5410441 Klub Sportowy AS Bielsko-Biała brak upoważnienia dla wiceprezesa

935 5410467 Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra Jelenia Góra
w pkt. VIII - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - brak kalkulacji 

dot. zakupu sprzętu sportowego

936 5410568 Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Gdańsk

Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisów osób upoważnionych na statucie i 

dokumentach finansowych. Podpisani są prezes i wiceprezes. Powinno być prezes lub 

wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz.
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937 5410731
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

,,Feniks" Mrocza
Mrocza

- dotacja deklarowana we wniosku niezgodna z bilansem - liczba osób prowadzących zajęcia = 

0

938 5410781 Uczniowski Klub Sportowy RELAKS Skarżysko-Kamienna
Jeden podpis "Za zgodność z oryginałem" na statucie (zgodnie z reprezentacją powinny być 

dwa podpisy)  

939 5410961 AKADEMIA HANDBALLU RUCH CHORZÓW CHORZÓW

1. rachunek wyników za 2015 r., ponadto BRAK - sprawozdania finansowego lub bilansu 

zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 52  000 zł (dołączono sprawozdanie 

końcowe z udzielonej dotacji z budżetu Miasta Chorzów); 2. Podpisy osób upoważnionych - 

dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: 

prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. Podpisał się prezes i 

wiceprezes dla którego brak upoważnienia w formie uchwały zarządu.  

940 5411097
Ludowy Klub Sportowy VITRUM Wola 

Uhruska
Wola Uhruska

- brak podpisów reprezentacji w statucie - brak informacji o dotacji w bilansie - inna data 

rejestracji w wypisie ewidencji niż we wniosku

941 5411144
Uczniowski Klub Sportowy przy 

Gimnazjum w Bielinach
Bieliny

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących : prezesa, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" dokumenty podpisał prezes - brak krs - 

brak bilansu

942 5411261
Gminny Uczniowski Klub Sportowy w 

Byczynie
Byczyna -zaniżona kwota dotacji

943 5411410 Sportowy Klub PINO Dębica
 - BRAK KLAUZULI "ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM" W STATUCIE - ZADEKLAROWANA KWOTA 

DOTACJI WE WNIOSKU 10 000,00ZŁ, A W BILANSIE 5510,00ZŁ

944 5411514 KLUB PIŁKARSKI ''GÓRNIK WIERZBINEK'' Wierzbinek
1. Brak wyszczególnionej dotacji przyznanej w roku 2016. Sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego nie jest ogólnym sprawozdaniem finansowym.

945 5411642
Uczniowski Klub Tańca Sportowego 

Destination
Elbląg

1. Zaniżona kwota dotacji wpisana we wniosku. W rachunku zysków i strat zadeklarowano 

dotację w wysokości 17.000 zł natomiast we wniosku wpisano 0 zł. 

946 5411662 Uczniowski Klub Sportowy Szamotulanin Szamotuły

Na podstawie załączonych dokumentów nie można zweryfikować daty wpisu do ewidencji 

UKS (na zmianie w statucie podano tylko datę 18.11.2015 r. natomiast zaświadczenie nie 

uwzględnia daty wpisu).

947 5411829 Klub Sportowy Sparta w Miejskiej Górce Miejska Górka 1. Kalkulacja kosztów nie uwzględnia wkładu własnego.

948 5412086 KLUB SPORTOWY ZAWKRZE MŁAWA MŁAWA Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (15 000 zł) a spr. finansowym (153 750 zł)

949 5412109 Stowarzyszenie UKS- Jedynka  Kórnik Kórnik

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

statucie - brak dokumentu potwierdzającego rejestrację klubu co najmniej 3 lata przed datą 

złożenia wniosku
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950 5412339
Ludowy Klub Sportowy PIASKOWIANKA 

Piaski
Jędrzejów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans. rachunek 

wyników) o uzyskanych dotacjach w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak 

podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) Brak dołączonej do wniosku 

upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Skarbnika. Zgodnie z KRS i statutem § 

34 ust. 4 "Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli, w tym 

Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa". 4) 

We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania (ogólna kwota zadania 9997,60 zł) niespójna z tabelą "koszty" 

(ogólna kwota zadania 20 000,00 zł).

951 5412455 Ludowy Klub Sportowy "Wierzchowiska"
Wierzchowiska 

Pierwsze 
- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

952 5412528
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Tęcza" 
Ostrołęka brak pełnomocnictwa dla podpisanych członków zarządu

953 5412587
Szkolny Klub Sportowy SPARTAKUS 

Gliwice
Gliwice

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i 

Wiceprezesa. Zgodnie ze statutem § 31 "Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, 

podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest 

podpis dwóch osoby upoważnionej przez Zarząd Stowarzyszenia". 2) We wniosku w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania (prowadzenie zajęć sportowych-liczba trenerów).

954 5412722 Szkółka Piłkarska Soccer Ropczyce Ropczyce data rejestracji w krs 2015 rok

955 5413025 LKS Błękitni Pełkinie Pełkinie
1. Brak możliwości weryfikacji daty wpisu do ewidencji. Na przesłanej decyzji o zmienia w 

ewidencji widnieje jedynie numer pozycji, adres oraz zarząd. brak jest daty rejestracji. 

956 5413063 Uczniowski Klub Sportowy Trójka Myślenice

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. - zgodnie z 

ustawą o rachunkowości. 2) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę 

rozpoczęcia 08-05-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia 

zajęć 04-05-2017 r.

957 5413245 Powiatowy Klub Sportowy MOS Zbąszyń Zbąszyń
zadeklarowana kwota otrzymanych dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach 

finansowych
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958 5413616 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Nidzica

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w 

pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania

959 5413640
Uczniowski Klub Sportowy Sokół przy 

Zespole Szkół Nr 2
Działdowo

- brak podpisów osób upoważnionych na wniosku oraz kserokopii dokumentów załączonych 

do wniosku  - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu  - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z pkt. VI wniosku- 

obóz sportowy

960 5413848
Klub Sportowy Kłos-Zaniemyśl w 

Zaniemyślu
Zaniemyśl brak upoważnienia do podpisu

961 5414252 Ludowy Klub Sportowy PIAST Łapanów Łapanów
Wniosek odrzucony formalnie. Brak upoważnienia dla członka Zarządu (Statut: łącznie prezes 

lub członek zarządu upoważniony przez Zarząd).

962 5414273
Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe 

"Janosik"
Bielsko-Biała

"w przypadku nabywania prawa majątkowego i zaciągania zobowiązania w kwocie 

przekraczającej 10 000,00zł, wymagana jest zoda WZC, wyrażona w formie uchwały" brak 

uchwały

963 5414318
Miejski Klub Sportowy Pogoń w 

Miechowie
Miechów

Brak informacji w sprawozdaniu finansowym o kwocie otrzymanych dotacji Brak liczby 

uczestników oraz trenerów w pkt. VI

964 5414624
Uczniowski Klub Sportowy "Stromberg" 

Głosków
Głosków Brak upoważnienia dla osoby upoważnionej do reprezentacji tj. dla Skarbnika

965 5414647 Stowarzyszenie K.S. SET Mazańcowice Mazańcowice 1. Brak bilansu. Przesłano sprawozdanie finansowe za rok 2015 . 

966 5414667
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"RAZEM"
CZERSK Brak dodatkowej informacji do spr. finansowego dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji

967 5414937 Klub Sportowy PAŁAC Bydgoszcz Bydgoszcz

Załączony do wniosku Statut nie został podpisany za zgodność z oryginałem zgodnie z 

reprezentacją. Według zapisu w Statucie - dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu 

Klubu w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W tym wypadku podpis został złożony tylko przez 

jednego członka Zarządu. Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków 

publicznych jest niezgodna z kwotą wykazaną w dokumentach finansowych. 

968 5414975 Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa Chrząstawa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy oraz 

brak na każdej stronie adnotacji "za zgodność z oryginałem" (statut). 
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969 5415020 Uczniowski Klub Sportowy "Miedzanka" Miedzna

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

970 5415278
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy 

Czarni Dborzyca
Dobrzyca

1) brak podpisu drugiej osoby pod wnioskiem, 2) z dokumentacji finansowej nie wynika 

wprost wysokość dotacji

971 5415559 Ostródzki Klub Sportowy "Sokół" Ostróda

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 135 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 140 000,00 zł.  2) Na przedłożonej kserokopii dokumentów tj. bilans, rachunek zysków 

i strat brak adnotacji "za zgodność z oryginałem). 3) We wniosku w pkt. VI brak wpisanej 

gminy w tabelce dotyczącej organizacji obozu sportowego.

972 5416197 UKS Zawojak Zawoja

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych nie została 

wyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych. Wniosek został błędnie 

wypełniony w pkt. VI - podany termin realizacji zajęć sportowych nie jest spójny z kryteriami 

Programu. Wykazana data zakończenia zajęć to 10.12.2017 r. W pkt. IV wniosku nie został 

wpisany drugi członek Zarządu upoważniony zgodnie ze Statutem do składania oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych Klubu.

973 5416277
Ludowy Zespół Sportowy Niwnica - 

Konradowa
Niwnica

1)reprezentacja - statut par. 25 - brak upoważnienia dla członków zarządu udziel przez zarząd 

2) dotacja nie wynika z dokumentacji finansowej 3) brak daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji

974 5417191 Krakowski Klub Narciarski Siepraw-Ski Kraków
1. Sprawozdanie finansowa za 2015 rok. 2. Statut nie opatrzony zapisem "za zgodność z 

oryginałem". 

975 5417395 KLUB SPORTOWY OPATÓWEK OPATÓWEK

Zgodnie ze statutem osobami upoważnionymi są prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub 

sekretarz, względnie upoważnieni członkowie zarządu. Wniosek podpisali prezes i wiceprezes 

W rachunku zysków i strat nie wyszczególniono dotacji za 2016 w wysokości 64 000 zł 

deklarowanej we wniosku. Rachunek, statut i wyciąg z ewidencji podpisał za zgodność tylko 

wiceprezes.
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976 5417522 UKS ISKRA BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ

1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 5 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 4 

trenerów; 2. Rachunek zysków i strat, bilans NIE zawiera informacji o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych w 2016 r. (nie wypełniona pozycja dotacje), zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 46 100,00 zł;  3. BRAK aktualnego zaświadczenia 

sporządzonego na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającego weryfikację daty wpisu do  ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy (dołączono decyzję w sprawie dokonania zmian w składzie kom rewizyjnej.  

977 5417791 GLKS Strzelce Wielkie Strzelce Wielkie
błąd formalny: liczba osób prowadzących zajęcia (2 osoby) w pkcie VI wniosku nie pokrywa się 

z kalkulacją, w której wskazana jest tylko jedna osoba (0 wolontariuszy).

978 5417871
ZAKŁADOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY 

WOY-BUKOWIEC OPOCZYŃSKI
Sobawiny - brak informacji w bilansie o dotacjach

979 5418055 Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Kierlikówka Niewypełnione pole "charakterystyka planowanych do pobrania opłat" pkt IX

980 5418173 Uczniowski Klub Sportowy "JUNGA" Katowice

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych -  kserokopie: statutu , bilansu, rachunku wyników 

oraz informacji dodatkowej podpisane przez 1 osobę (Prezesa), a powinny być podpisy 2 osób 

zg. z paragraf  28 Statutu, wniosek podpisany przez Prezesa i Skarbnika ,Członka Zarządu dla 

którego brak pełnomocnictwa zg. z paragraf  28 Statutu,  rozbieżność  we wniosku i informacji 

dodatkowej w wysokości otrzymanej dotacji, w roku poprzedzającym złożenie wniosku. 

981 5418310 Klub Sportowy "LOTNIK" Wrocław Wrocław
dla ważności oświadczeń... wymagane sa podpisy dwóch osób tj. Prezesa lub Wiceprezesa i 

upoważnionego członka zarządu.  Podpisał się Prezes i Wiceprezes

982 5418334 Uczniowski Klub Sportowy "BILA" Zduny

Statut za zgodność z oryginałem powinny podpisać dwie osoby, a podpisał tylko prezes. 

Kwota dotacji wykazana w wniosku jest niezgodna z kwotą wykazaną w rachunku zysków i 

strat.

983 5418354
Rozborski Klub Sportowy "1944 

Błyskawica" Rozbórz
Rozbórz błędy rachunkowe- koszty prowadzenia zajęć sportowych

984 5418434 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY"REGLE" KOŚCIELISKO

1) kwota dofinansowania przedstawiona we wniosku (90 000 zł) jest niezgodna z kwotą 

przedstawioną w rachunku zysków i strat (97 736 zł),  2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 

programu - statut opatrzony  klauzulą "za zgodność z oryginałem" przez jedną osobę 
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985 5418494 Uczniowski Klub Sportowy ZALEW Jerzykowo

- "do zawierania umów,udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagana jest stosowna uchwała zarządu i podpisy 

dwóch upoważnionych jej członków działających łącznie" -brak uchwały - błędna kalkulacja

986 5418567 Uczniowski Klub Sportowy Cross Tomice
Niezgodność kwoty dla otrzymanych w roku poprzednim dotacji pomiędzy sprawozdaniem 

finansowym a wnioskiem

987 5418685
Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej,,Aktywni,,
Wieliczki

- reprezentacja niezgodna z par. 32 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących 

stowarzyszenie

988 5418833
Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej 

"Libero" w Gminie Banie
Banie - brak informacji o dotacjach w bilansie

989 5418873 Klub Sportowy Czarni Nakło Nakło nad Notecią 1. Błędy rachunkowe we wniosku (Obóz sportowy). 2. Bidony nie są sprzętem sportowym.

990 5419220 Klub Sportowy KSKK Koszalin Koszalin

nie dołączono aktualnego odpisu lub wydruku komputerowego z Krajowego Rejestru 

Sądowego albo zaświadczenia lub informacji sporządzonej na podstawie ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiającej weryfikację daty wpisu do KRS lub 

ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy

991 5419451
Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" 

Jelenia Góra
Jelenia Góra

wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu  

992 5419597
Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Juvenia
Rawa Mazowiecka

1. Błędnie uzupełniony wniosek. Brak ilości trenerów w tabeli "uczestnicy" oraz niezgodna 

specyfikacja sprzętowa w pkt. VI a kalkulacją kosztów.

993 5419799 Ludowy Klub Sportowy Pomowiec Kijewo Królewskie wniosek nie został przesłany w wersji elektronicznej; nie podlega ocenie

994 5419839 K.S. Pieniny Szczawnica Szczawnica
Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (10 000 zł) a sprawozdaniem finansowym (14 

000 zł)

995 5419861
Towarzystwo Wspierania Sportu i Rozwoju 

Przedsięboorczości 
Przyborów

Brak załączników w postaci statutu i dokumentacji finansowej. Jest tylko KRS. W kalkulacji pkt. 

VIII nie wskazano liczby bramek

996 5420029  LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZAMCZYSKO" Marcinkowice brak upoważnienia - zapis w statucie dwóch upoważnionych członków zarządu

997 5420387
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"NADWIŚLANIN" GROMIEC
GROMIEC

- "Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób;prezesa lub wiceprezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub 

głównego księgowego" , dokumenty podpisał prezes i  viceprezes. - brak kalkulacji trenerów

998 5420414 Klub Sportowy ZENIT Ługów Ługów

"oświadczenia w sprawach majątkowych stowarzyszenia składają :prezes lub wiceprezes i 

skarbnik." Wniosek podpisał prezes - brak informacji o dotacjach w bilansie - kalkulacja źle 

rozpisana, za prowadzenie zajęć kwota w tabeli to 22 500,00zł a w kalkulacji 10 000,00zł, oraz 

sędziowie maja otrzymywać pensje z dotacji 4 000zł
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999 5420489 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek" Połaniec

W informacji o sytuacji finansowej wnioskodawcy, podano ,że korzysta z dotacji Burmistrza 

Miasta i Gminy Połaniec - Wniosek- kwota otrzymanych środków finansowych 0.  Brak 

informacji  dotacjach.

1000 5420533 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orły" JABŁONKA

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla skarbnika i wiceprezesa - 

brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak daty 

rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na 

siedzibę klubu  - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z 

liczbą trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania

1001 5421074 Uczniowski Klub Sportowy "Radość" Bogoniowice

1. Brak upoważnienia dla członka zarządu do składania oświadczeń. Błędna reprezentacja. 

Zapis w Statucie brzmi: "... wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.". Na wniosku podpisał się Prezes i 

Członek Zarządu.

1002 5421134 UKS Bombek Malbork

1) Wniosek w pkt. VII Program zadania - w formie papierowej niespójny z formą 

elektroniczną. 2) Liczba sztuk sprzętu sportowego podana we wniosku w pkt. VI (22 sztuki) 

niespójna z liczbą sztuk wykazaną w pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (25 sztuk).

1003 5421176 Klub Sportów Walki Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. - kwota dotacji deklarowana we wniosku 3 500zł, w bilansie 30 500zł

1004 5421443 Sparta Russów Kolonia Kokanin - Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie

1005 5421483 Ludowy Klub Sportowy Czarni Czerniejewo CZERNIEJEWO

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania ilość sprzętu 

sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)".

1006 5422927
Uczniowski Klub Sportowy Karate 

Kyokushin SEKAI
Warszawa Statut potwierdzony za zgodność niezgodnie z reprezentacją

1007 5423362 Miejski Klub Piłkarski ARKA NOWA SÓL NOWA SÓL
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 4 - brak klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" na statucie 

1008 5423714
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. 

W sprawozdaniu finansowym jest tylko pozycja dotacje i subwencje kwota 194 244,19 zł, 

natomiast kwota podane we wniosku to 19 851, 37 zł  Niespójność kwoty dotyczacej zakupu 

sprzętu sportowego pomiędzy preliminarzem a kalkulacją kosztów finansowych 
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1009 5423734 Klub Sportowy PIAST Nowa Ruda Nowa Ruda wniosek nie został podpisany.

1010 5423968 Klub Sportowy "Rysy" Bukowina Tatrzańska
1. Sprawozdanie finansowe NIE zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 35 000 zł; 

1011 5424174 KKSz Urania Krosno Krosno

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans, rachunek 

zysków i strat) o uzyskanych dotacjach w roku 2016. 2) Wniosek pkt. VII Program zadania - 

niezgodna wersja papierowa z wersją elektroniczną. 3) We wniosku w pkt VIII Preliminarz 

kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania obóz 

sportowy wykazano kwotę 3 150,00 zł natomiast w tabeli "koszty" wykazano kwotę obozu 

sportowego na 3 000,00 zł. 

1012 5424224 KLUB SPORTOWY VICTORIA OSIELSKO OSIELSKO

- Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016

1013 5424263 Stowarzyszenie Okocimski Klub Sportowy Brzesko

" do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych stowarzyszenia wymagane sa podpisy co najmniej dwóch uprawnionych 

członków zarządu stowarzyszenia" brak upoważnienia dla reprezentacji - brak podpisów na 

statucie oraz bilansie

1014 5424783
LUDOWY KLUB SPORTOWY GWIAZDA W 

SKRZYSZOWIE
Skrzyszów brak drugiego podpisu poświadczającego zgodność z oryginałem statutu

1015 5424802
Gminne Stowarzyszenie Ludowych 

Zespołów Sportowych w Lini
Linia - brak informacji w bilansie o deklarowanej dotacji we wniosku

1016 5424895
Towarzystwo Atletyczne "ROZUM" w 

Krotoszynie
Krotoszyn - wniosek złożono po terminie

1017 5425004 UKS Basket Zgorzelec Zgorzelec

1. We wniosku wpisano kwotę dotacji za 2016 rok w wysokości 50 000 zł natomiast w 

rachunku zysków i strat przedstawiono dotację w wysokości 77 000 zł (zaniżona kwota dotacji 

wpisana we wniosku).

1018 5425024 LKP Pieczarka Wielichowo Wielichowo
1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji (statut) brak adnotacji "za zgodność z oryginałem".

1019 5425159 TKS HUTNIK Szczytna
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu

1020 5425179
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

OLIMPIJCZYK
Morąg

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją 

(statut, wpis do ewidencji, sprawozdanie) Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie 

do ewidencji 
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1021 5425361
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

Olimpijczyk Chełm
Chełm Brak informacji dodatkowej w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji

1022 5425382
Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne 

"ZEK Radymno" w Radymnie
Radymno

Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawą o rachunkowości (brak bilansu, rachunku zysku i 

strat) Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania 

zobowiązań majątkowych. Zgodnie z KRS wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko 

Prezes 
1023 5425768 UKS im. "PTG Sokół" Pisarzowice Pisarzowice - brak sprawozdania finansowego

1024 5426540 Uczniowski Klub Sportowy Baćkowice Baćkowice nieprawidłowe wyliczenie kalkulacji kosztów w pkt. VIII

1025 5426580
UKS "AS" przy Szkole Podstawowej w 

Małogoszczu
Małogoszcz

Brak podpisów osób upoważnionych ( podpis złożony przez skarbnika a wg. statutu powinien 

to być sekretarz).

1026 5426601
Strażacki Klub Sportowy „Jastrzębiec” 

Książ Wielki
Książ Wielki

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały 

Zarządu dla Wiceprezesa oraz podpisu członka Zarządu. Zgodnie ze statutem § 31 "Dla 

ważności oświadczeń w zakresie prawa, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa i dwóch upoważnionych 

członków Zarządu". 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX 

ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak wszystkich podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy.

1027 5426641
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

Podnoszenia Ciężarów "Meyer"
Elbląg

brak upoważnienia dla skarbnika. Statut: "…wymagane są podpisy dwóch z pośród 

następujących: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub innych upoważnionych członków zarządu" 

1028 5426762 Klub Sportowy "UNIA" Solec Kujawski

- brak w pkt. IV wniosku wpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - brak 

podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 1 w pkt VI.  z 

liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania

1029 5426879
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ 

Lipno
Lipno

1. Brak bilansu (przesłano sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego). 2. Błędy 

w kalkulacji kosztów. Wyliczenia niezgodne z tabelą kosztów.

1030 5427890 Uczniowski Klub Sportowy 17 Kalisz Kalisz

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych -  kserokopie: statutu  oraz wyciągu z ewidencji 

UKS podpisane przez 1 osobę (Prezesa) , a powinny być podpisy 2 osób zg. Z paragraf 29 

statutu, brak dokumentu potwierdzającego uzyskaną dotacje w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku.
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1031 5427914 UKS Błyskawica Domaniewice Domaniewice
- wniosek wysłany po terminie tj 11-05-2017 - brak dotacji w bilansie - brak daty wpisu do 

ewidencji w zaświadczeniu od starosty - błędna kalkulacja

1032 5427981

Publiczne Gimnazjum im.St.Staszica 

wRudzie-Uczniowski Klub Sportowy 

"Maratończyk"

Ruda
- brak sprawozdania finansowego - brak wszystkich podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

1033 5428001 Ludowy Klub Sportowy Rawys Raciąż Raciąż
Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

1034 5428042 Klub Bokserski "Zagłębie Konin" Konin Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych

1035 5428080 Wojskowy Klub Sportowy "ZAKOPANE" Zakopane
1. brak potwierdzenia zgodności z oryginałem statutu. 2. brak wymaganych załączników 

finansowych.

1036 5428343
Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe 

"Korona"
Ostrołęka

1. klub otrzymał ponad 200 tys. zł dotacji w 2016 r.  2. brak podpisu skarbnika na 

potwierdzeniu zgodności z oryginałem statutu

1037 5428516 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Piła

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy.

1038 5428591 Ludowy Klub Sportowy Polonia Płoty

statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez 

osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy);  zadłużenie klubu na koniec 2016 roku wynosiło 11 

118,92 zł.

1039 5428761 Klub Sportowy Cross Fight Radom Radom
1. Brak daty rejestracji klubu na przesłanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji. Brak 

możliwości weryfikacji.

1040 5428925 Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły Szamotuły niewypełnione pole we wniosku ("Przedmiot zakupu sprzętu sportowego")

1041 5428988 Miejski Klub Sportowy Sandecja Nowy Sącz 
- wersja papierowa wniosku niezgodna z wersją elektroniczną - nie wypełniono wszystkich 

punktów wniosku - kwota dotacji w sprawozdaniu finansowym przekracza 200 tys.

1042 5429113 Uczniowski Klub Sportowy "Golczewita" Golczewo

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

1043 5429943 Młodziezowy Klub Sportowy Żory Żory
brak drugiego podpisu (statut)  potwierdzającego za zgodność z oryginałem, wg zapisu w 

statucie i KRS winny być dwa podpisy
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1044 5430261 Ludowy Zespół Sportowy LZS Racławiczki Racławiczki - brak bilansu

1045 5430504 Gryfickie Towarzystwo Siatkarskie "Plas" Gryfice błędna reprezentacja-brak upoważnienia dla wiceprezesa brak kalkulacji kosztów

1046 5430595 Gminny Szkolny Związek Sportowy Rybno - brak bilansu, nadesłano sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

1047 5430701 LUDOWY KLUB SPORTOWY LIBERTÓW LIBERTÓW we wniosku Brak informacji o liczbie uczestników zajęć sportowych

1048 5431077 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY BYDGOSZCZ

1) Wniosek pkt. VI brak uzupełnionego miejsca realizacji obozu sportowego (województwo, 

powiat, gmina). 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. VI 

ppkt. 8) "główne warunki realizacji" dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 

jednego obozu sportowego natomiast z wniosku wynika, że będzie organizowanych pięć 

obozów sportowych. 

1049 5431169 Stowarzyszenie Sportowe "FORZA" Wrocław

Zestawienie sprzętu sportowego w rozdz. VI wniosku jest niezgodne z rozdz. VIII. Załączono 

sprawozdanie finansowe za 2015 r. W statucie za zgodność z oryginałem nie podpisano 

wszystkich stron.

1050 5431243 Uczniowski Klub Sportowy w Czarnej Czarna Górna

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy

1051 5431264 Klub Taekwon-do Tradycyjnego Łódź

brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie błędy rachunkowe (koszt organizacji 

obozu) sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych

1052 5431501
STOWARZYSZENIE LOKALNE SALOS "SPLOT-

SPORT"
ZABRZE

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

1053 5431686
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Bizon" 

Milicz
Milicz

1. podana we wniosku kwota dotacji niezgodna z załączonymi dokumentami finansowymi 2. 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji bez podpisu, pieczątki ani nagłówka właściwego starosty 

3. kalkulacja kosztów finansowych niezgodna z preliminarzem kosztów finansowych (w 

zakresie wkładu własnego na organizację obozu sportowego).

1054 5431858
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Orły 

Bodzentyn"
Bodzentyn brak informacji o liczbie zawodników do 18 roku życia w klubie - pkt X ppkt 1 

1055 5432176
Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw 

Społecznych BŁĘKIT
Gruszowiec

Kopia statutu niepotwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją (zgodnie z 

KRS wymagane są dwa podpisy, a jest tylko jeden) Niespójność liczby uczestników pomiędzy 

pkt VI (22) a programem zadania (30)
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1056 5432567 Ludowy Klub Sportowy Piast Farmina Wołowice 1. Brak wskazanej wysokości dotacji w 2016 r. na przysłanym bilansie.

1057 5432885 Szkoła Futbolu Staniątki Staniątki brak bilansu za 2016

1058 5432988 UKS Sportowiec Borowo Borowo
1. Brak wynajmu obiektów sportowych w kalkulacji kosztów. 2. Brak wyszczególnionej 

wysokości dotacji w przesłanych dokumentach finansowych klubu.

1059 5433151 Międzyszkolny Klub Sportowy Olimp Mińsk Mazowiecki - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1060 5433389
Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe 

Tychy Jaroszowice
Tychy BRAK UPOWAŻNIENIA DLA REPREZENTACJI

1061 5433410 Uczniowski  Klub Sportowy Culmen Chełmno 1. Brak bilansu za 2016 r. 

1062 5433531 UKS 4 Ursus Warszawa

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 58 500,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 72 000,00 zł. 2) Niespójność kwot na zakup sprzętu sportowego - we wniosku w pkt 

VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania zakup sprzętu sportowego wykazano kwotę 4 900,00 zł natomiast w tabeli "koszty" 

wykazano kwotę sprzętu sportowego na 5 000,00 zł.

1063 5433748 Okręgowy Związek Judo w Opolu Opole

Wniosek odrzucony formalnie. W sprawozdaniu finansowym brak info o wysokości dotacji. 

Jest CIT-8. Brak wymaganego statutem upoważnienia zarządu (dwaj członkowie zarządu na 

podst. upoważnienia) dla osób podpisanych (prezes i wiceprezes).

1064 5433863 Uczniowski Klub Sportowy Jasiński Warszawa
- błędna kalkulacja sprzętu sportowego - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z 

programem zdania pkt. VII

1065 5433949 Uczniowski Klub Sportowy Kendo-Łódź Łódź
Zaniżona kwota dotacji- w RZiS oraz w informacji dodatkowej za 2016 r. beneficjent wpisał 

kwotę 29 029,72, natomiast w informacji uzupełniającej kwotę 23 000 tys. 

1066 5433989
Bokserski Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy "Ring" Busko Zdrój
Busko Zdrój błędna kalkulacja kosztów (koszty obozu i zakupu sprzętu sportowego)

1067 5434391 Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO Rzeszów 1. Brak dołączonego statutu.

1068 5434544
Uczniowski Klub Sportowy Czerwone 

Wierchy
Czerwienne

nieprawidłowy udział wkładu własnego, wkład własny może być przeznaczony wyłącznie na 

sprzęt sportowy, wynagrodzenie trenerów, organizację obozu lub wynajem obiektów 

sportowych  

1069 5435008

Akademicki Związek Sportowy Klub 

Uczelniany Uniwesytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu

Poznań - bilans za 2015
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1070 5435109
Miejsko-ludowy Klub Lekkoatletyczny 

Płock
Płock - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1071 5435306
KLUB SPORTOWY,,PRZYBYSZÓWKA" w 

RZESZOWIE
RZESZÓW - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych na sprawozdaniu finansowym

1072 5435339
Uczniowski Klub Sportowy TOP-9 

JAROSŁAW
JAROSŁAW - brak upoważnienia dla członka zarządu 

1073 5435883 UMKS Trójka Ostrołęka Ostrołęka
1. Brak bilansu. przesłano dwa sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. 2. 

Statut bez zapisu "Za zgodność z oryginałem" ?

1074 5436319
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy 

"OBRA" Trzciel
Trzciel - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1075 5436361
Ludowy Klub Sportowy Maszycanka 

Maszyce
Smardzowice

- reprezentacja niezgodna z par. 39 statutu- brak upoważnienia dla osób reprezentujących 

stowarzyszenie

1076 5436423
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"OLIMP" Siedlec
Siedlec

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Wiceprezesa. 

Zgodnie ze statutem § 28 "Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu".

1077 5436443 UKS KROKUS przy SP1 w Piechowicach Piechowice Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (23 900 zł) a spr. finansowym (28 000 zł)

1078 5436496
Uczniowski Klub Tenisowy Akademia 

Tenisa "Pol- Sart"
Lublin

- brak dokumentu potwierdzającego formalnie zarejestrowaną działalność sportową klubu co 

najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku

1079 5436576 GLKS ZNICZ we Władysławowie Władysławów

"dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: 

prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" dokumenty podpisał prezes i 

skarbnik - brak bilansu

1080 5437016 Klub Sportowy Kujawiak w Staninie Kosuty
wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu  

1081 5437044 Gminny Klub Sportowy GKS Dźwierzuty Dźwierzuty niepełna kalkulacja w pkt VIII 

1082 5437305 Miejski Klub Sportowy Piast Piastów brak sprawozdania finansowego za rok 2016, przedstawiono za rok 2015 

1083 5437343 Ludowy Klub Sportowy "Beskid" Brenna Brenna

1. Brak pełnomocnictwa dla prezesa i sekretarza. Zapis w statucie brzmi: "... wymagane jest 

współdziałanie upełnomocnionych przedstawicieli zarządu klubu w tym: prezesa, Sekretarza 

lub innej osoby, które udzielono pełnomocnictwa.". 2. Zaniżona dotacja. We wniosku wpisano 

32 000 zł natomiast w sprawozdaniu finansowym przedstawiono dotację w wysokości 32 500 

zł. 3 Błędnie wpisany numer KRS.
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1084 5437599 Uczniowski Klub Sportowy  "Cirkus" Konstancin-Jeziorna
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. (wniosek  15 600,00)

1085 5437695
Katolicki Uczniowski Klub Sportowy 

Zębców
Ostrów Wielkopolski

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowanych zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy dwóch spośród zarządu: prezesa, dwóch 

upoważnionych przez prezesa członków zarządu - kwota deklarowana we wniosku 24 

000,00zł a w bilansie 47 837,70zł

1086 5437942 Klub Sportowy Orla w Jutrosinie Jutrosin
1. Statut bez potwierdzenia z oryginałem. 2. Brak wskazanej wysokości przyznanej dotacji w 

roku 2016 na dołączonym bilansie / sprawozdaniu finansowym.

1087 5437981
Międzyzakładowy Gminny Klub Sportowy 

"Lech" Dobre
Dobre - niespójna specyfikacja sprzętu sportowego między pkt. VI, a kalkulacją kosztów finansowych 

1088 5438343
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS 

Victoria Bielawy
Bielawy

1. Brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, oraz potwierdzenia 

zgodności z oryginałem (kopia zaświadczenia). 2. Błędnie wskazane osoby upoważnione we 

wniosku (pk. IV ppk. 2). 3. Apteczka jest sprzętem medycznym a nie sportowym.

1089 5438712
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy 

"VEL Dąbrówno" 
Dąbrówno 

do wniosku został dołączony rachunek wyników, a nie sprawozdanie finansowe lub bilans, 

zawierający informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. 

1090 5439054 Klub Sportowy Chruślice Nowy Sącz Nowy Sącz 

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: kserokopie: statut , bilans , rachunku wyników 

oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji podpisane (nieczytelny podpis - można 

domniemywać, że to podpis Prezesa) przez jedną osobę - Statut Paragraf  31 wymagane 2 

podpisy, brak opisanego programu zadania, kalkulacja kosztów dotyczących zajęć sportowych  

i sprzętu sportowego opisane ogólnie, brak informacji nt. otrzymanych środków publicznych - 

dotacji w roku poprzedzającym złożenie wniosku.  

1091 5439561 KLUB SPORTOWY JUDO SPARTAKUS Międzyrzecz

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania

1092 5439627 Akademia Piłkarska Chojnik Jelenia Góra 1. Kalkulacja kosztów we wniosku nie zawiera wkładu własnego czyli 50107,60 zł.

1093 5439846 Klub Sportowy SET Szklarska Poręba
sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych

1094 5439947 Ślęża Sobótka Bike Academy Sobótka

1. brak kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania; 2. statut nie 

potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie (tylko na ostatniej); 3. rozbieżności 

w kwocie otrzymanej dotacji w 2016 r. - rachunek zysków i strat: 55 000 zł - wniosek - 10 000 

zł
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1095 5439992 Klub Sportowy Bielowy-Strzegocice Bielowy

Podpisy niezgodne z reprezentacją (wg statutu wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. Wniosek 

podpisał Prezes i Skarbnik, brak upoważnienia dla skarbnika. Statut potwierdzony za zgodność 

z oryginałem niezgodnie z reprezentacją Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie 

do ewidencji

1096 5440034 Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Granowo Granowo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 

2 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.

1097 5440206
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

"GRABOWIANKA" w Grabówce
Grabówka

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1098 5440392 Nowa Jutrzenka Cegłów Cegłów - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1099 5440469 Uczniowski Klub Sportowy "Huragan" Minkowice Oławskie

niezgodne z zasadami programu klub przeznaczenie kwoty 1500 zł (z dotacji) na  wyjazdy na 

turnieje (w kalkulacji pkt VIII wniosku) Pieniądze te powinny być przeznaczone na 

wynagrodzenie trenera za prowadzenie zajęć sportowych, tak jak pozostałe 4.500 zł

1100 5440590
Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe
Białobrzegi

- podstawowym celem działalności statutowej nie jest  upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży 

1101 5440773 KLUB SPORTOWY LEGION GŁOWACZÓW Głowaczów
zgodnie z KRS... przy składaniu w imieniu klubu oświadczeń wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków UPOWAŻNIONYCH uchwałą zarządu - brak uchwały

1102 5440835 Klub Sportowy Bronowianka Kraków

1) Z programu zadania (pkt. VII wniosku) oraz z kalkulacji koszów finansowych wszystkich 

elementów zadania (pkt. VIII wniosku) wynika, że wynagrodzenie na realizację zajęć 

sportowych otrzyma trenera tylko jednej sekcji (piłka nożna) a wnioskowana kwota wynosi 15 

000,00 zł. niezgodne z założeniem programu.

1103 5441102 Miejski Klub Sportowy Poręba
1. "Za zgodność z oryginałem" tylko na ostatniej stronie statutu. 2. Błędnie rozpisana 

kalkulacja kosztów we wniosku.

1104 5441264 Uczniowski Klub Sportowy "Chromik-Żary" Żary

błąd we wniosku w pkt VIII. niezgodność kwoty wynagrodzenia dla trenera w kalkulacji jest 

25.608,80 a w tabelce wyżej jest 22.407.00  wysokość dotacji we wniosku wyższa (18 1 tyś niż 

w rachunku wyników 171 tyś)

1105 5441486

Uczniowski Klub Sportowy „Sympatycy 

Koszykówki Młodzieżowej Nowa Sól” przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Nowa Sól - BŁĘDNA KALKULACJA
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1106 5441583 Klub Sportowy Budowlani Olsztyn Olsztyn

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Zgodnie z KRS do zaciągania zobowiązań powyżej 10 000 

zł wymagana jest akceptacja walnego zebrania. Brak zgody walnego zebrania dołączonego do 

wniosku Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (70 000 zł) a spr. finansowym (114 

500 zł)  

1107 5441718 Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka Ustka

We wniosku wykazano reprezentację w osobach prezesa i koordynatora, który zgodnie z KRS i 

statutem nie może reprezentować klubu. Statut za zgodność z oryginałem podpisał tylko 

prezes (powinny być dwa podpisy). We wniosku w rozdz. VI nie wykazano liczby uczestników 

zajęć. W rachunku wyników nie wyszczególniono dotacji 111 000 zł za 2016 r. deklarowanej 

we wniosku. Bilans, rachunek wyników i skan zaświadczenia podpisał tylko prezes.

1108 5441802
Ludowy Klub Sportowy "Królovia" w 

Królowej Górnej
Królowa Górna

1. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane jest współdziałanie 

dwóch umocowanych przedstawicieli w tym prezesa, skarbnika lub innej osoby, której 

udzielono pełnomocnictwa.  

1109 5441839 Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Węgorzyno -przekroczony limit dotacji - błędna kalkulacja kosztów

1110 5441919 Sanocki Klub Łyżwiarski Górnik Sanok Sanok rozbieżność sposobu reprezentacji podmiotu (&32 statutu) inny od zapisu w KRS

1111 5442138 Jaktorowski Klub Karate ZANSHIN Jaktorów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1112 5442337
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Korfantowie
Korfantów

Wniosek zawiera błędy rachunkowe w pkt. VIII - podane w tabeli koszty prowadzenia zajęć 

sportowych oraz koszty ogółem są niespójne z przedstawioną poniżej szczegółową kalkulacją 

kosztów zadania. Przedstawiony bilans oraz rachunek wyników nie zawiera informacji o 

wysokości otrzymanej ze środków publicznych dotacji wykazanej we wniosku. 

1113 5442379 GKS GORZOVIA Gorzów Wlkp.

GKS Gorzovia uzyskał dotację ze środków publicznych przekraczającą 200 tys. zł w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym. Łącznie w 2016-2017 klub otrzymał 

dotację 443 600 zł

1114 5442462
Uczniowski Klub Sportowo"Wiking" 

Rychnowy
Rychnowy deklarowana kwota dotacji we wniosku 45 000,00zł a w bilansie 55 000,00zł

1115 5442491 Ludowy Klub Sportowy ISKRA Wróblik Wróblik Szlachecki
brak upoważnienia dla prezesa i wiceprezesa - do ważności oświadczeń w zakresie praw i 

obowiązków... wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych członków zarządu.

1116 5442513

Uczniowski Klub Pływacki "FALA" przy 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Kraśniku

Kraśnik
Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów sportowych lub 

informacji dodatkowej na podstawie wpisu potwierdzającej datę
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1117 5442533 Klub Sportowy Olkusz Olkusz

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (55 000 zł) a spr. finansowym (74 000 zł) 

Błędna reprezentacja oraz brak upoważnienia. Zgodnie ze statutem wymagane jest 

współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa 

oraz innego członka umocowanego przez zarząd. Wniosek podpisał Prezes i Wiceprezes.

1118 5442621 UKS BETA PRZY PG NR 2 W PIONKACH PIONKI

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak wszystkich 

podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) We wniosku w pkt VIII Preliminarz 

kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania 

niespójna z tabelą "koszty" (prowadzenie zajęć sportowych).

1119 5442651 Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" Biała Podlaska
Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. 

Brak rachunku zysku i strat. 

1120 5442671 Towarzystwo Sportowe "Wolni" Kłaj Kłaj
Klub w ramach zakupu sprzętu sportowego chce kupić piłkochwyt (5 000 zł) - który jest 

elementem wyposażenia hali sportowej lub boiska i nie służy do przeprowadzenia treningu. 

1121 5442842 Uczniowski Klub Sportowy - "Stara Słupia" Nowa Słupia brak podpisu sekretarza lub brak upoważnienia dla wiceprezesa

1122 5442955 Iwoinicki Klub Narciarski "Górnik" Iwonicz-Zdrój
1. Brak wyszczególnionej informacji o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok obrachunkowy.

1123 5442984 Ludowy Klub Sportowy ISKRA Księginice Lubin

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy oraz 

brak adnotacji "za zgodność z oryginałem" (bilans rachunek zysków i strat). 

1124 5443046
STOWARZYSZENIE MŁODYCH PIŁKARZY 

ŻURI
Olsztyn

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 6 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

1125 5443096
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo 

Pleszew
Pleszew 1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach finansowych.

1126 5443148 Uczniowski Klub Sportowy OAZA Kórnik Kórnik
Niezgodnośc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych.
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1127 5443238
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo 

Jarocin
Jarocin

 Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1128 5443258
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Oddział w Skierniewicach
Skierniewice wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 10 - przekroczono kwotę dotacji 

1129 5443298 KLUB SPORTOWY "BASZTA PRZEDECZ" Przedecz
brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wg statutu powinni się podpisać 

wszyscy członkowie Zarządu (par. 16 pkt 14)

1130 5443358 Klub Sportowy Bieżanowianka Kraków
Wniosek odrzucony formalnie. Rozbieżności w kwotach dotacji na wniosku ( 44 000 zł), a 

dokumentach finansowych (84 540,85 zł).

1131 5443455 Leszczyński Klub Orienteeringu Leszno

1. Wadliwa reprezentacja. Zapis w statucie mówi: "... wymagane jest współdziałanie dwóch 

osób: prezesa / wiceprezesa lub sekretarza oraz skarbnika". Na wniosku podpisał się prezes 

wraz z sekretarzem. 2. Kalkulacja kosztów nie zawiera wynajmu obiektów sportowych (wkład 

własny).

1132 5443480
Ludowy Zespół Sportowy ,,ISKRA" w 

Krajence
Krajenka - brak informacji o dotacjach w bilansie

1133 5443552 Ludowy Klub Jeździecki Olimp Prudnik

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 3000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 9 302,00 zł. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX 

ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy oraz brak adnotacji "za zgodność z oryginałem". 3) Sposób 

reprezentacji wskazany w statucie niezgodny z KRS. 4) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z 

kwotą podaną w tabeli "koszty" (zakup sprzętu sportowego). 

1134 5443630 Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Sanok Sanok
Na podstawie załączonych dokumentów nie można zweryfikować daty rejestracji Klubu w 

ewidencji UKS. Błędy rachunkowe we wniosku w kalkulacji kosztów.

1135 5443682 Uczniowski Klub Sportowy Iskra Gdynia Gdynia 1. Brak wskazanej dokładnej wysokości dofinansowania w 2016 r. na przysłanym bilansie. 

1136 5443901
Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy 

"Błonie" Barwice 
Barwice

Brak zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych. Do wniosku dołączone jest 

tylko oświadczenie, które uniemożliwia weryfikację daty rejestracji klubu

1137 5444048
Młodzieżowy Klub Sportowy TRIUMF 

Alwernia
Alwernia

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych nie została 

wyszczególniona w dokumentach finansowych. Wniosek nie spełnia kryteriów Programu. 
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1138 5444480 Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” Częstochowa

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 2) We wniosek w pkt. VI rodzaj sprzętu 

sportowego (specyfikacja) podano zakup zegara basenowego który nie jest sprzęt sportowy 

do prowadzenia zajęć a jedynie wyposażeniem obiektu. 3) Brak dołączonej do wniosku 

upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Wiceprezesa. Zgodnie ze statutem § 28 "Dla 

ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu". 4) Wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej 

dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy

1139 5444550
Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe
Piaseczno

- podstawowym celem działalności statutowej stowarzyszenia nie jest upowszechnianie 

kultury fizycznej

1140 5444748 Uczniowski Klub Sportowy Baranowo Baranowo

1. w kalkulacji kosztów zadania uwzględniono elementy nie objęte Programem "Klub" 2. brak 

możliwości weryfikacji daty wpisu do ewidencji klubów 3. deklarowana kwota otrzymanych 

dotacji niezgodna z załączonymi dokumentami finansowymi

1141 5444792
Uczniowski Klub Sportowy przy Sp 32 

Bytom
Bytom

Na podstawie załączonej dokumentacji (zaświadczenia) nie można stwierdzić kiedy klub został 

zarejestrowany w ewidencji UKS.

1142 5445141 KS Jednosc Nowy Sacz Nowy Sacz
Brak potwierdzenia statutu zgodnie z reprezentacją Brak informacji o dotacji w sprawozdaniu 

finansowym

1143 5445162
Uczniowski Klub Sportowy Vambresia - 

Worwo Wąbrzeźno
Wąbrzeźno

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 83  600 

zł ; 2. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i 

zakres wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 

trenerów w pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie 

zajęć przez 3 trenerów  

1144 5445237 Ludowy Klub Sportowy Horyzont Mełno Mełno

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi  30000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 40 000,00 zł.
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1145 5445333 Parafialny Klub Sportowy Metanoja-Lipsko Lipsko

Błędy formalne: - błędna reprezentacja. Brak upoważnień dla podpisanych członków zarządu. - 

brak dokumentów finansowych za 2016 rok - brak potwierdzenia daty założenia klubu w 

załączonej dokumentacji (zaśwaidczenie ze starostwa wydane w dn. 14.07.2014) - kalkulacja 

kosztów nie zawiera jednoznacznej informacji o deklarowanych we wniosku 2 szkoleniowcach

1146 5445453 LKS Naprzód JAbłonowo Jabłonowo Pomorskie

- wniosek wysłano po terminie - reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu  - brak 

sprawozdania finansowego - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej 

dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy - brak szczegółowej kalkulacji 

kosztów

1147 5445476
Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" w 

Krynkach
Krynki

- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych - brak podpisów wszystkich osób 

upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

1148 5445801 ULKS Błękitni Sarnik w Chrapowie Sarnik

- " dla ważności w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących : prezesa, 

sekretarza, dwóch uprawnionych członków zarządu" podpisał się prezes i viceprezes,brak 

upoważnienia dla viceprezesa - brak daty wpisu do ewidencji

1149 5445826 Klub Sportowy Poświętne Poświętne
1) zaniżenie dotacji. we wniosku wpisano 0 zł, a wg informacji dodatkowej 45.000 zł 2) z 

wypisu nie wynika, kto reprezentuje klub (kto jest w zarządzie)

1150 5445947 Klub Sportowy Husarz Gniezno Gniezno

statut i spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dwie osoby 

upoważnione do reprezentacji sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o 

wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych błędna kalkulacja kosztów 

(prowadzenie zajęć)

1151 5446036
Klub Strzelectwa Sportowego "Piast" 

Bieruń
Bieruń

1. Statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem; 2. Sprawozdanie 

finansowe/informacja dodatkowa zawiera informacje o wysokości otrzymanej dotacji, w tym 

składkach członkowskich - 55 762,00 zł, zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 42 

200,00 zł.   

1152 5446187 MLUKS Szperek Antonin Przygodzice
Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych:  brak dokumentu potwierdzającego uzyskaną 

dotacje w roku poprzedzającym złożenie wniosku

1153 5446261
Ludowy Klub Sportowy Zielonka 

Wrząsowice
Wrząsowice - brak informacji o dotacjach w bilansie

1154 5446369
Uczniowski Klub Sportowy Achilles 

Rożnowice
Rożnowice

Statut niepotwierdzony "Za zgodność z oryginałem"  zgodnie z reprezentacją (na statucie 

Podpis się Dyr szkoły) Brak informacji dodatkowej w spr. finansowym dotyczącej kwoty 

otrzymanych dotacji
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1155 5446582
MIĘDZYZAKŁADOWY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY MOTOR LUBAWA
LUBAWA

1. Zapis "za zgodność z oryginałem" tylko na ostatniej stronie statutu. 2. Błędna 

reprezentacja. Statut mówi: "... wymagane są podpisy dwóch osób, w tym prezesa i jednego z 

członków zarządu". Wniosek podpisał sam Prezes. 3. Zaniżona kwota dotacji wpisana we 

wniosku. We wniosku wpisano 22 000 zł a w rachunku zysków i strat stwierdzono dotację w 

wysokości 22 500 zł.

1156 5446609
Ludowo Uczniowski Klub Sportowy 

"SKRZYSZÓW"
Skrzyszów

Wniosek odrzucony formalnie. W dokumentach finansowych nie ma  informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji.

1157 5446651 Klub Sportowy "Komunalni Sanok" Sanok

1) niezgodność liczy osób prowadzących zajęcia sportowe we wniosku pkt VI (4) z pkt VIII - (2) 

2) z załączonego zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń nie wynika data 

rejestracji. Przedstawione zaświadczenie to kserokopia nie poświadczona za zgodność z 

oryginałem

1158 5446677
Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole 

Szkół w Kostomłotach
Kostomłoty Drugie 1) brak upoważnienia dla prezesa

1159 5446700 Sopocki Klub Jeździecki Sopot błędna kalkulacja - pkt VIII wniosku - niezgodna z tabelką wyżej

1160 5446867
Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo 

Przemęt
Przemęt

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony "za 

zgodność z oryginałem" przez reprezentację,  brak upoważnienia zgodnie ze statutem dla  2 

osób 

1161 5447152
UKS AZYMUT PRZY GIMNAZJUM NR 3  W 

PABIANICACH
Pabianice

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016 

1162 5447174

STOWARZYSZENIE AUTONOMICZNA 

SZKÓŁKA PIŁKARSKA MŁODZIEŻY KS 

WISŁOKA DĘBICA

DĘBICA - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie

1163 5447247 Myślenicki Klub Jeździecki Hucuł Myślenice
Zamiast sprawozdania finansowego za 2016 r. załączono uchwałę Zarządu o prowadzeniu 

uproszczonej księgowości.

1164 5447317 Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 27 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (sprawozdanie finansowe  za 2016 r.)  wykazano 

kwotę dotacji 36 000,00 zł. 2) We wniosku w pkt. IX ppkt. 3 brak informacji o charakterystyce 

planowanych do pobrania opłat.

1165 5447401
Uczniowski Klub Sportowy Dwójka 

Stęszew
Stęszew

1) wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego,  2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 2 "wymagane dokumenty - brak daty wpisu 

do rejestru na zaświadczeniu

1166 5447591 Klub Sportowy Extremalta Poznań
- statut, bilans, wypis z ewidencji podpisane przez jedna osobę z reprezentacji, a wg statutu 

"wymagane podpisy :prezes zarządu i członka zarządu lub dwóch członków zarządu"
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1167 5447772
Gminny Klub Sportowy Zamczysko 

Odrzykoń
Odrzykoń

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały dla Wiceprezesa ds. sportowo-

organizacyjnych. Zgodnie z KRS i statutem § 28 "Dla ważności pism dotyczących praw i 

obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i Wiceprezesa ds. sportowo-

organizacyjnych lub osób przez nich upoważnionych". 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak informacji na 

przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w roku 2016.

1168 5447812 Ludowy Klub Sportowy Płomień Turznica Turznica Brak sprawozdania finansowego (dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania)

1169 5447895 Klub Sportowy Iskra Głogoczów Głogoczów

- brak poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na sprawozdaniu 

finansowym - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z 

liczbą trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania

1170 5448017 Uczniowski Klub Sportowy 19-Michelin Włocławek - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty

1171 5448121 Szczycieński Klub Sportowy Szczytno Szczytno 1. Statut bez zapisu "za zgodność z oryginałem". (na żadnej stronie)

1172 5448150 Miejski Klub Sportowy Tuchovia Tuchów Tuchów Brak upoważnienia do podpisywania zgodnie ze statutem i KRS

1173 5448233
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Sławatycze
Sławatycze

brak podpisów zgodnych ze statutem i KRS brak zapisu dotyczącego prowadzenia 

podstawowej działalności w zakresie kultury fizycznej

1174 5448378 Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Radoczy Radocza

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 9000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 28 300,00 zł. 2) Brak 

dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Sekretarza. 

Zgodnie z KRS i statutem § 34 "Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu  w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych 

przedstawicieli Zarządu Klubu, w tym: Prezesa, Sekretarza, lub innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa".

1175 5448420
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" 

Cieszków
Cieszków - brak kwoty dotacji w bilansie

1176 5448488 Stowarzyszenie Grappling Kraków Kraków 1. Przesłano sprawozdanie finansowe za rok 2015. 

1177 5448512
Uczniowski Klub Sportowy "Biebrza 

Goniądz"
Goniądz

Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy co najmniej 

dwóch upoważnionych członków zarządu: prezesa lub wiceprezesa. Podpisał się prezes i 

wiceprezes - brak upoważnień.
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1178 5448830 MLKS VICTORIA JELCZ-LASKOWICE JELCZ-LASKOWICE

"DLA WAZNOSCI OSWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJATKOWYCH 

WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UMOCOWANYCH PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU 

KLUBU, W TYM PREZESA,WICEPREZESA,SEKRETARZA LUB SKARBNIKA" BRAK UPOWAŻNIEŃ 

DLA PRZEDSTAWICIELI

1179 5448852
Lublinieci Klub Sportowy "SPARTA" 

Lubliniec
Lubliniec

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1180 5448970
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Wisła Junior
Sandomierz Brak upoważnienia zarządu dla wiceprezesa (zgodnie ze statutem)

1181 5449041 Klub Wysokogórski w Częstochowie Częstochowa
Brak wyodrębnionej informacji w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji lub 

informacji dodatkowej do sprawozdania

1182 5449129 Klub Jeździecki "CZAHARY" Pogorzelica

błędna reprezentacja. Zapis ze statutu: " Oświadczenie w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych Kluby składają łącznie dwaj członkowie zarządu", podpisuje się prezes oraz 

instruktor który nie jest członkiem zarządu (wypis z ewidencji ),  wniosek niezgodny z pkt IX 

ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" przez jedną osobę. 

1183 5449149 Uczniowski Klub Sportowy Gol Brodnica Brodnica

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy oraz brak adnotacji "za zgodność z oryginałem" (decyzja starosty). 

1184 5449173 LMKS "CZARNI" BRZEŹNO

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (30 000 zł) a spr. finansowym (30 600 zł) 

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją 

(wymagane są dwa podpisy, a jest tylko podpis Prezesa) Specyfikacja sprzętu sportowego 

zawiera inf. "piłki nożne, stroje piłkarskie, znaczniki, pachołki i inne" 

1185 5449193
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej "SL SALOS"
Suwałki

" w imieniu zarządu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwie osoby spośród 

następujących : prezes, upoważniony wiceprezes, skarbnik, sekretarz" dokumenty podpisał 

prezes i wiceprezes, brak upoważnienia

1186 5449287
STRZELECKI KLUB SPORTOWY "INTER - 

CONTINENTAL" - PIŁA
Piła statut potwierdzony za zgodnośc z oryginałem niezgodnie z reprezentacją

109/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

1187 5449385
Stowarzyszenie Taneczno-Gimnastyczna 

"MAX DANCE" w Węgrowie
Węgrów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy 2) 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak adnotacji "za zgodność z oryginałem". 

1188 5449430 UKS "Kometa" Skrobów

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących 

:prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" statut oraz bilans nie 

poświadczone podpisami reprezentacji - X Informacja o działalności wnioskodawcy, o liczbie 

uczestników w klubie do 18. roku życia = 0 - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od 

starosty

1189 5449519 LKS CUKROWNIK Tuczno

1. Brak daty rejestracji klubu na przesłanym zaświadczeniu o wpisie. 2. Brak bilansu (przesłano 

sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego). 3. Błędna reprezentacja. Statut 

mówi: "... wymagane są podpisy dwóch przedstawicieli zarządu, tj. Prezesa zarządu oraz 

sekretarza lub skarbnika". Wniosek podpisał sam Prezes.

1190 5449566
Ludowy Klub Sportowy "Unia" w Horyńcu-

Zdroju
Horyniec-Zdrój

brak załączonego Sprawozdania finansowego lub bilansu, zawierającego informację o 

wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (31 000), dołączono jedynie 

sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego dla urzędu gminy 

1191 5449586 Uczniowski Klub Sportowy Lipusz Bałachy
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

1192 5449739 Klub Sportów Walki Bushi Otwock

1. Zaniżona kwota dotacji wpisana we wniosku. W rachunku zysków i strat przedstawiono 

wysokość dotacji na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 54 500 zł natomiast we wniosku wpisano 

53 500 zł. 2. Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji klubu. brak informacji o dacie na 

przysłanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji KS.

1193 5449808 MSPN Roztocze Szczebrzeszyn Szczebrzeszyn

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność 

z oryginałem" przez jedną osobę brak liczby sztuk w tabeli "przedmiot zakupu sprzętu 

sportowego" w pkt VI brak upoważnienia dla asystenta trenera

1194 5449919 Ludowy Klub Sportowy Frydek Frydek
Wymagane podpisy upełnomocnionych członków zarządu. Brak pełnomocnictw. nispójnośc 

kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem i dokumentami finansowymi

1195 5449940 Gdański Auto Moto Klub Gdańsk
- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z informacją 

dodatkową
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1196 5449962 Międzyszkolny Klub Sportowy DRAGON Chełm
Wniosek odrzucony formalnie. Rozbieżność w kwocie dotacji za 2016 r. podanej we wniosku 

(49 500 zł) i w dokumentach finansowych (50 700).

1197 5450325
Ludowy Klub Sportowy "Orkan" 

Wielkopolska Poznań
Poznań

Statut i Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy potwierdzone za zgodność z oryginałem tylko 

przez Prezesa, brakuje podpisu Sekretarza. 

1198 5450417 LKS CRESOVIA KRZECZOWICE Krzeczowice
Niezgodność kwoty  dla otrzymanych w roku poprzednim dotacji. W sprawozdaniu 

finansowym widnieje kwota o 500 zł wyższa niż zostało to wskazane we wniosku.

1199 5450490 UKS Ogólniak Nowy Dwór Gdański nie wyszczególniono kwoty dotacji w rachunku zysków  i strat

1200 5450540
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy 

OSSA w Biskupcu
Biskupiec

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginałem" 

1201 5450563 KS Arkadia Malechowo Malechowo
niespójność w zakresie liczby trenerów pomiędzy zakresem rzeczowym zadania (1) a 

kalkulacją kosztów finansowych (2)

1202 5450621 Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF Bochnia
W kalkulacji kosztów podano kalkulację dla jednego trenera a w cz. IV wniosku podano 4 

osoby prowadzące zajęcia sportowe, brak wykazanej dotacji w sprawozdaniu finansowym.

1203 5450801
Towarzystwo Sportowe Gwardia 

Warszawa
Warszawa

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginałem"  oraz niepodpisany 

1204 5450866 MKS STAL LIPIANY Lipiany

Rozbieżności kwot dotacji: sprawozdanie finansowe (informacja dodatkowa) zawiera 

informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 75 000 zł - 

zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 86 500 zł

1205 5451345 UKS KRYPNIANKA KRYPNO Krypno
1. Nie uzupełniono tabeli z liczbą uczestników zadania. 2. Kalkulacja kosztów rozpisana bez 

prowadzenia zajęć sportowych. 

1206 5451551
Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży 

Orły Rzeszów
Rzeszów -  brak informacji o dotacjach w bilansie

1207 5451757 Uczniowski Klub Sportowy Delfinek Legnica

- brak wszystkich stron statutu - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. - termin realizacji zajęć sportowych w pkt. VI wniosku niespójny z pkt. 

VII

1208 5451907 Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe Sokół Lublin
Statut potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie z reprezentacją (statut podpisał V-

ce Prezes, natomiast zgodnie z KRS wymagane jest łączenie dwóch członków zarządu

1209 5451969 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY STAL Stalowa Wola
Wniosek odrzucony formalnie. Rozbieżność w kwocie dotacji za 2016 r. podanej we wniosku 

(150 000 zł) i na dokumentach finansowych 147 778,74 zł).

1210 5452262 PLUKS Victoria Niemcz Niemcz
brak podpisu  skarbnika - wymagane podpisy  zgodnie ze statutem_Prezesa lub Sekretarza i 

Skarbnika
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1211 5452368 Uczniowski Klub Sportowy "FUKS" Sulejów Sulejów

Brak informacji dodatkowej do spr. finansowego dotyczącej kwoty otrzymanych datacji Statut 

podpisany "Za zgodność z oryginałem" niezgodnie z reprezentacją (powinny podpisać się dwie 

osoby, a jest tylko jeden podpis) Niewypełniona informacja o liczbie zawodników w klubie do 

18 roku życia (pkt. X) 

1212 5452431 Uczniowski Klub Sportowy Krasnystaw

zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy nie pozwala  zweryfikować daty wpisu do ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy.

1213 5452694 Ludowy Klub Sportowy w Haczowie Haczów 1. Brak bilansu. Przesłano sprawozdanie końcowe z wykonania projektu.

1214 5452739
Łebski Klub Jeździecki z siedzibą w 

Nowęcinie
Nowęcin Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. 

1215 5452817 Ludowy Klub Sportowy " Grodziszczanka " Grodzisko Górne 

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) Reprezentacja wskazana w KRS niezgodna z reprezentacja 

wskazaną w statucie.  3) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 

2016 r.

1216 5452940 Towarzystwo Sportowe ,,Akwedukt'' Kielce

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i 

Wiceprezesa. Zgodnie z KRS i statutem § 37 ust. 2 "Dla ważności oświadczeń woli w zakresie 

prawa i obowiązków majątkowych "TS" wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych 

członków Zarządu".

1217 5453222
Miejski Ludowy Klub Sportowy Znicz 

Kłobuck 
Kłobuck 

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu, 2) brak drugiej upoważnionej osoby w pkt  IV ppkt 2 wniosku - osoby 

upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy  

1218 5453613
Uczniowski Klub Sportowy Warta Sieradz 

Jr
Sieradz

- kwota otrzymanych środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku (dotacje, 

granty itp.) przekracza 200 000 zł

1219 5453635 Klub Badmintonowy VOL-TRICK Kępno Kępno kwota w bilansie niezgodna z kwotą dofinasowania we wniosku

1220 5454011 Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" Góra

1) Brak we wniosku wskazanej oraz podpisanej drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań zgonie ze statutem (§ 28 "...wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu"). 2) Wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej 

dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.
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1221 5454032 Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij Osiek

1) brak daty rejestracji na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  2) niezgodność liczby 

trenerów w kalkulacji 3) brak wprost wskazanej wysokości dotacji w dokumentacji finansowej 

(rachunek wyników lub informacja dodatkowa) 4) brak pieczątki za zgodność na statucie 5) 

brak w statucie szczegółowych uregulowań dot. reprezentacji iw sprawach majątkowych, 

dlatego powinien się podpisać cały zarząd czyli jeszcze jedna (trzecia )osoba  

1222 5454055
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Junior" w Ochędzynie
Stary Ochędzyn

1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji otrzymanej w 2016 r. na dołączonych 

dokumentach księgowych.

1223 5454257
Biskupiecki Klub Sportowy "Tęcza" 

Biskupiec
Biskupiec

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. 

W spr. jest tylko informacja "inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencja - 

368 848,76 zł" 

1224 5454368 FUNDACJA "MŁODY TALENT" ŻARY Wnioskodawcą jest Fundacja.

1225 5454531
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i 

Rekreacji Piekni i Zdrowi
Dzierżoniów

- brak podpisów w statucie osób upoważnionych - brak bilansu - data rejestracji w krs 08-10-

2015

1226 5454574
Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" 

Pęckowo
Pęckowo Brak informacji o kwocie dotacji we wniosku - niezgodnie z załączonym bilansem.

1227 5454787
KLUB SZTUK I SPORTOW WALKI SHOGUN 

MYSŁOWICE
MYSŁOWICE

W kalkulacji kosztów finansowych pkt VIII brak informacji o wynagrodzeniu trenerów Program 

zadania zbyt ogólnikowy

1228 5455141 Gminny Klub Sportowy Iskra Gózd Adamów
brak podpisu wiceprezesa, niezgodność kwoty dotacji wykazanej we wniosku - w rachunków 

wynik

1229 5455164 MKS MOS Turek Turek brak kalkulacji dotyczącej zajęć sportowych

1230 5455305 MLUKS Triathlon Koło
Brak upoważnienia dla Skrbnika jako osoby upoważnionej do reprezentowania, składania 

oświadczen woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - obowiązek wynikający ze statatu. 

1231 5455586 Ludowy Klub Sportowy Huragan Skawica
1. Zaniżona kwota dofinansowania wpisana we wniosku ( w informacji dodatkowej wskazano 

dotację w wysokości 65 000 zł natomiast we wniosku wpisano 55 000 zł ). 

1232 5455610 LKS TEMPO PUŃCÓW Puńców

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i 

Sekretarza. Zgodnie z KRS i statutem § 30 ust. 1 "Dla ważności oświadczeń woli, w imieniu 

Klubu wymagane jest współdziałanie upełnomocnionych przedstawicieli Zarządu Klubu, w 

tym: Prezesa, Sekretarza lub innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa".  2) We wniosku 

w pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania niezgodna z założeniami programu konkursowego (kwota wskazana musi 

być przeznaczona na wynajem obiektów sportowych a nie jak wskazano również na wstęp do 

sauny).
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1233 5455741 LKS Zorza Pęgów Pęgów

- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu- brak podpisów wymaganych przez statut  - brak 

daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu 

na siedzibę klubu  - brak sprawozdania finansowego

1234 5455859 Klub Sportowy Basket Rypin Rypin

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: statut  potwierdzony za zg. z oryginałem przez 1 

osobę(Prezesa) zg. z par.21 p.6 wymagane są 2 podpisy,  bilans i rachunek zysków i strat 

podpisany przez 1 upoważnioną osobę, sprawozdanie finansowe nie zostało podpisane

1235 5456117
Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy"Gilus"
Gilowice

1. Wadliwa reprezentacja. Statut mówi: "... wymagane są podpisy dwóch osób - prezesa i 

skarbnika lub wiceprezesa i skarbnika. Wniosek podpisali Prezes, wiceprezes i sekretarz. 2. 

Zaniżona kwota dotacji we wniosku wpisano 29 000 zł natomiast w informacji dodatkowej do 

bilansu podano kwotę dotacji 63 000 zł

1236 5456162 Ludowy Klub Sportowy "Dęby" Rogowo Rogowo

" dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli, w tym prezesa, skarbnika i innej osoby, 

której udzielono pełnomocnictwa " brak upoważnienia dla reprezentacji

1237 5456232
Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w 

Małdytach
Małdyty

1. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy; 2. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności 

oświadczeń... wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród następujących: prezesa lub 

wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego, względnie osób przez nich 

upoważnionych. Podpisał się prezes i wiceprezes - brak upoważnienia.  

1238 5456274
Ludowy Klub Sportowy "Gród" 

Podegrodzie
Podegrodzie

1. dla ważności oświadczeń... wymagane jest współdziałanie prezesa i skarbnika lub dwóch 

innych uprawnionych członków zarządu. Podpisał się prezes i wiceprezes - brak upoważnienia; 

2. brak wyszczególnionej kwoty dotacji w sprawozdaniu finansowym

1239 5456359 Ludowy Klub Sportowy Start Mszana Mszana

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu Niespójność ilości sprzętu 

pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 10 murów piłkarskich, a kalkulacją kosztów 

finansowych - 4 mury piłkarskie

1240 5456680
Uczniowski Klub Sportowy Dubler Opole 

Lubelskie
Opole Lubelskie

- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - reprezentacja niezgodna z par. 

28 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących stowarzyszenie - brak 

sprawozdania finansowego- zgodnie z programem wymagane jest sprawozdanie finansowe 

lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 

121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok obrachunkowy
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1241 5456702 Uczniowski Klub Narciarski Melafir Czarny Bór wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5. - brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie 

1242 5456728
STOWARZYSZENIE KSM "ŁABSKI" 

SZKLARSKA PORĘBA
Szklarska Poręba

1. Specyfikacja sprzętowa: Wiertarka z wiertłem. 2. Brak wyszczególnionej dotacji w 

przesłanych dokumentach finansowych.

1243 5456751 Klub Piłkarski Podgórze Wałbrzych Wałbrzych

Niespójność liczby trenerów pomiędzy pkt VI (4) a kalkulacją kosztów finansowych (2) 

Niespójność kwoty za prowadzenie zajęć (kalkulacja kosztów - 5 940 zł, preliminarz - 6 000 zł) 

Kopie dokumentów (statut, spr. finansowe, wniosek o zmianie danych w KRS) 

niepoświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją (wymagane są dwa 

podpisy, natomiast jest tylko podpis Prezesa

1244 5456864 Ludowy Klub Sportowy Trzcianka Trzciana Trzciana

1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 1 trener w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenerów (I trener - środki MSiT, II pomocnik trenera - środki własne); 2. BRAK - sprawozdania 

finansowego lub bilansu nie zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 21 250, 00 

zł (dołączono sprawozdanie końcowe z udzielonej dotacji z budżetu gminy Świlcza) 

1245 5456885
Uczniowski Klub Sportowy Ippon 

Kożuchów
Kożuchów

1. brak potwierdzenia zgodności z oryginałem statutu (brak pieczątki lub słów "za zgodność z 

oryginałem") 2. niezgodność zadeklarowanej kwoty otrzymanych dotacji z załączonymi 

dokumentami finansowymi

1246 5456908
Uczniowski Klub Sportowy Ruch 

Radzionków
Radzionków

Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Podpisał się prezes i członek zarządu, brak upoważnienia.

1247 5456928
Ludowy Klub Sportowy Budowlani-Całus 

Nowy Tomyśl
Nowy Tomyśl - brak kalkulacji kosztów finansowych 

1248 5457292 GLKS Zyndram Łącko Łącko 

wniosek podpisany przez osoby nieupoważnione. Zgodnie ze statutem dla osób podpisujących 

wniosek powinno być przedstawione upoważnienie, natomiast zgodnie z KRS powinny 

podpisać się wszystkie osoby z zarządu.

1249 5457352 Klub Sportowy Bestwinka Bestwinka
1. brak potwierdzenia zgodności z oryginałem statutu (brak słów "za zgodność z oryginałem") 

2. niespójność deklarowanej daty wpisu do KRS z załączonym dokumentem

1250 5457373 SKS FORTUNA WYRY Wyry
kwota dofinansowania przedstawiona we wniosku (60 000 zł) jest niezgodna z kwotą 

przedstawioną w informacji dodatkowej (70 000 zł) 

1251 5457438 Klub Sportowy "Metalowiec" GORAJ

1. błędna reprezentacja - podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu: prezesa lub wiceprezesa oraz 

księgowego. Podpisał się prezes i skarbnik.    
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1252 5457489
Terenowy Klub Sportowy Skawinka 

Skawina
Skawina

- BRAK INFORMACJI O DOTACJACH W BILANSIE  -INFORMACJA O LICZBIE ZAWODNIKÓW DO 

18 R.Ż = O

1253 5457561 Uczniowski Klub Sportowy "Szkolniak" Grochów

Niespójność specyfikacji sprzętu sportowego pomiędzy pkt. VI (przedmiot zakupu sprzętu 

sportowego), a kalkulacją kosztów finansowych.  Kalkulacja sprzętu sportowego (5 800 zł), 

preliminarz 6 000 zł 

1254 5457766
Stowarzyszenie Sportu Atletycznego 

"Legia 1926" 
Warszawa

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i 

Wiceprezesa. Zgodnie z KRS i statutem § 24 "Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają 

łącznie dwaj członkowie Zarządu. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wybiera 

spośród siebie Zarząd". 2) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 92 651zł, 

natomiast z przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat oraz dodatkowa 

informacja do bilansu za 2016 r.)  wykazano kwotę dotacji 107693,95 zł.

1255 5457813 Uczniowski Klub Sportowy Reflex Rybnik
- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak daty 

rejestracji klubu na zaświadczeniu 

1256 5457861 CWZS Zawisza - Stowarzysze Wioślarskie Bydgoszcz Statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem 

1257 5457903 Stowarzyszenie Sportowe Bushi-do Bydgoszcz

Błąd formalny Wniosek nie przewiduje regularnego prowadzenia zajęć sportowych. "Zajęcia" 

miałyby odbywać jedynie podczas obozu sportowego, co jest niezgodne z założeniami 

programu.

1258 5458422
Uczniowski Klub Sportowy Ósemka 

Chojnice
Chojnice

1) Sposób reprezentacji wskazany w statucie niezgodny z KRS ( zgodnie z KRS potrzebna jest 

uchwała Zarządu natomiast zgonie ze statutem § 35 ust. 2 uchwała nie jest wymagana). 

1259 5458511
Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" 

Duszniki 
Duszniki

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - brak charakterystyki opłat od uczestników w pkt. IX - brak 

wszystkich podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów 

1260 5458621 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FUKS WARSZAWA

- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - niezgodność liczby osób 

prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 1 w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania

1261 5458814
Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" 

Ruszów
Ruszów

- reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu - brak upoważnienia przez Zarząd - brak 

sprawozdania finansowego - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

1262 5458861 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Winnica
- kwota otrzymanych środków publicznych w 2016 r. wpisana w pkt. III wniosku niespójna z 

przedstawionym sprawozdaniem finansowym
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1263 5458921
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zahir 

Volley Wschowa
Wschowa

Wniosek odrzucony formalnie. Rozbieżności w kwotach dotacji na wniosku (8 250 zł), a 

dokumentach finansowych (8 250 zł Gmina i 10 000 od MSiT).

1264 5458941 UKS "Hermes" w Binarowej Binarowa

- sprzęt sportowy- tablica elektroniczna nie jest niezbędnym sprzętem do prowadzenia 

szkolenia sportowego - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania 

stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

1265 5458964
Aleksandrowksa Szkółka Piłki Nożnej 

Viking

Aleksandrów 

Kujawski 
niezgodność kwoty dotacji za 2016 r.

1266 5459084
Uczniowski Klub Sportowy START 

WIDEŁKA
Widełka

"dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących; prezesa, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" dokumenty podpisał prezes oraz 

wiceprezes, brak upoważnienia dla wiceprezesa
1267 5459133 Miejski Klub Sportowy Gorlice Gorlice 1) brak drugiego podpisu na poświadczeniu statutu "za zgodność z oryginałem".

1268 5459161 Uczniowski Klub Sportowy Pro Futuro Warszawa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016. 2) Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 34 w pkt VI. 

"rodzaj sprzętu (specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - liczba 22.

1269 5459190
Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników 

MEWA
Kołobrzeg

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie - brak aktualnego zaświadczenia ze 

starostwa - brak we wniosku pkt. IV wpisanych osób upoważnionych do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - 

kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII

1270 5459231 Klub Sportowy Masovia Płock

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

zawartą w sprawozdaniu finansowym - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą 

pkt. VIII

1271 5459253 Gminny klub sportowy Orion-Puls Cegłów Cegłów

Brak sprawozdania finansowego lub bilansu, zawierającego informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych - przesłano sprawozdanie końcowe z wykonania 

zadania publicznego "Organizacja zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji..."

1272 5459402 Uczniowski Klub Sportowy ŻAK Nowy Sącz

statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez osoby 

uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu wnioskodawcy) - podpisał się tylko sekretarz, brak podpisu prezesa

1273 5459610 MKL Nefryt LUBARTÓW
We wniosku w pkt. VI podana łączna liczba uczestników zadania większa niż podana  liczba 

zawodników w klubie do 18 roku życia w pkt. X ppkt. 1.
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1274 5459646
Uczniowski Klub Sportowy "Królewski 

Biecz"
Biecz - brak kwoty dotacji w bilansie - brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie

1275 5459694 K.S. Rugby Ruda Śląska Ruda Śląska
Załączono sprawozdanie finansowe za 2015 r. We wniosku w kalkulacji kosztów sprzętu 

sportowego błędy rachunkowe.

1276 5459714 UKS "Goniec" Staniątki Niepołomice
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 51 000 zł 

1277 5459756 Uczniowski Klub Sportowy Szczytnik Szczytna
Brak informacji w sprawozdaniu o wysokości przyznaj dotacji Błędy rachunkowe w kalkulacji 

kosztów - zakup sprzętu

1278 5459802 Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo Warszawa brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w bilansie

1279 5459985
Uczniowski Klub Sportowy UKS "SP2" 

Kamieniec Ząbk.
Kamieniec Ząbk.

- brak informacji o dofinansowaniu w bilansie - pozycja nr krs we wniosku nie uzupelniona - 

brak podpisów osób z reprezentacji w statucie

1280 5460124 Ludowy Klub Sportowy Studzienice Studzienice

" do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego 

księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków  zarządu" 

dokumenty podpisał prezes oraz wiceprezes

1281 5460272 Klub Sportowy TS Węgrzce Węgrzce
Zgodnie ze statutem i KRS reprezentację Klubu powinny stanowić dwie osoby. Wszystkie 

dokumenty podpisał tylko prezes Klubu.

1282 5460300 Orkan Chorzemin Chorzemin - brak sprawozdania finansowego

1283 5460498
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Orlik " Kcynia
Kcynia

1) wadliwa reprezentacja. Pod wnioskiem podpisał się prezes i wiceprezes, podczas gdy z par. 

33 statutu wynika, że powinny się podpisać dwie osoby. Pierwszą z nich powinien być prezes 

lub wiceprezes, a drugą osoba spośród członków upoważniona przez zarząd. Brak podpisu 

drugiej osoby niebędącej prezesem lub wiceprezesem. Brak upoważnienia dla tej osoby.  2) 

brak podpisu drugiej osoby  na statucie przy poświadczeniu "za zgodność z oryginałem"

1284 5460577 Miedzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy Opalenica

1. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane jest upoważnienie co 

najmniej dwóch członków zarządu w tym : prezesa lub sekretarza. Podpisał się prezes i 

wiceprezes- brak upoważnienia

1285 5460609
Płońskie Towarzystwo Siatkówki "PTS 

PŁOŃSK"
Płońsk Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

1286 5460637 Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik" Słupca zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych

1287 5460663 KLUB PIŁKARSKI MEBLOSYSTEM ZABAJKA ZABAJKA
brak  podpisu drugiej osoby  potwierdzającej dokumenty za zgodność z oryginałem (&26 

statutu), 
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1288 5460706 Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Nietążkowo

Ogólna uwaga:  zaniżenie przyznania dotacji we wniosku. W rozdziale III kwocie przyznanej 

dotacji za 2016 i 2017 kwota zero natomiast w dokumentacji finansowej za rok 2016 kwota 

1400 zł otrzymanych dotacji

1289 5460902 Klub Sportowy ORZEŁ Głogowo
Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego. Jest sprawozdanie z umowy z 

gminą Obrowo. Brak statutu.

1290 5460948
Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" 

Aleksandrów Łódzki
Aleksandrów Łódzki

1) nie wskazanie w dokumentach finansowych wysokości dotacji ze środków publicznych w 

2016 r. 2) brak drugiego podpisu pod wnioskiem i statutem - zgodnie z par. 28 ust. 2 statutu 

dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących : 

Prezesa, Wiceprezesa, dwóch upoważnionych członków Zarządu. 3) brak daty wpisu do 

ewidencji na wypisie ze starostwa,

1291 5461016 Uczniowski Klub Sportowy Siódemeczka Stalowa Wola
Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

1292 5461110 Barlinecka Akademia Futbolu Barlinek

1. w informacji dodatkowej, została wyszczególniona tylko dotacja MSiT KLUB 2016  - 10 000, 

zgodnie z wnioskiem - 22 050 zł; 2. statut podpisany za zgodność z oryginałem tylko przez 

prezesa (reprezentacja dwuosobowa) 

1293 5461153 Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Jasienica Rosielna

1. Błędna reprezentacja. Statut mówi: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: prezes, wiceprezes, dwóch upoważnionych członków zarządu". Wniosek 

podpisał tylko prezes. 

1294 5461204 Klub Sportowy "Świt" Baranowo Baranowo
Statut potwierdzony niezgodnie z reprezentacją Wniosek podpisany niezgodnie z 

reprezentacją (tylko prezes)

1295 5461253
Akademia Tenisa Stołowego Małe 

Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe
Rumia

Rachunek zysków i strat za 2016 r. zawiera pozycję dotacje - 0 zł  Zgodnie z wnioskiem 

przyznana dotacja wynosiła 28 000  zł

1296 5461446
Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" 

w Jarocinie
Jarocin - BRAK INFORMACJI O DOTACJI W BILANSIE

1297 5461577 Klub Sportowy Blizne Blizne Jasińskiego

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak kalkulacji kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2)  Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (bilans, rachunek 

zysków i strat) brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy 3) Wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej 

dokumentacji (bilans, rachunek zysków i strat) brak adnotacji "za zgodność z oryginałem". 

1298 5461658
Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy 

"Podlasie"
Białystok - reprezentacja niezgodna z par. 29 statutu - brak upoważnienia dla wiceprezesa
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1299 5461826
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK 

BLACHOWNIA
BLACHOWNIA

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Wiceprezesa. 

Zgodnie ze statutem § 28 "Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu".

1300 5461849 UKS Spin Jasło niezgodność kwoty dotacji -wniosek - rachunek zysków (brak wyszczególnionej kwoty dotacji)

1301 5462012 LKS Gorce Kamienica Kamienica

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) We wniosku 

w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania wykazana ogólna kwota zadania niespójna z kwotą w tabeli "koszty". 3) 

Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i 

Wiceprezesa. Zgodnie ze statutem § 36 ust. 3 "Oświadczenia woli w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych wymagają podpisu: dwóch upoważnionych członków Zarządu w 

tym Prezesa lub Wiceprezesa".

1302 5462275 KLUB SPORTOWY MARIOSPORT Cieszyn

1)wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2)wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty 

wpisu do rejestru na zaświadczeniu 

1303 5462296 Klub Sportowy "KOLEJARZ" Hurko Hurko

1. Błędna reprezentacja. Brak upoważnienia dla Sekretarza. Statut mówi: "... wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób: 1. Prezesa lub Wiceprezesa oraz głównego Księgowego. 2. 

Względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.". Wniosek podpisał 

Prezes i Sekretarz. 2. Niezgodność wpisanej dotacji we wniosku z przedstawionym rachunkiem 

zysków i strat.

1304 5462338 Uczniowski Klub Sportowy TUZINEK Gniezno
1. zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach 

finansowych 2. brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu

1305 5462402
Kobiecy Klub Piłki Nożnej"Olimpico 

Malbork"
Malbork - kalkulacja niezgodna z punktem Przedmiot zakupu sprzętu sportowego

1306 5462468 Ludowy Klub Sportowy Alfa Siedliska Siedliska
brak upoważnienia dla jednego z członków zarządu - oświadczenia woli składają dwie osoby: 

prezes oraz jeden z członków zarządu upoważniony przez ten. zarząd

1307 5462490 Kościerski Klub Karate-Do "Seiunchin" Kościerzyna
brak upoważnienia dla osoby podpisującej/ brak podpisu osoby wymienionej w statucie 

zgodnie z par. 32

1308 5462571
Uczniowski Klub Sportowy GOSiR Stare 

Babice
Borzęcin Duży

1) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5. - brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie,  2) 

brak informacji o pobieranych opłatach w pkt IX ppkt 3 

1309 5462657 UKS Wiertmet w Libuszy Libusza

Kopie dokumentów (statut, spr. finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem 

wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Sekretarz
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1310 5462700

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących we 

Włoszakowicach

Włoszakowice

Błędna reprezentacja na formularzu wniosku- podpisy osób upoważnionych - zgodnie ze 

statutem oświadczenia w sprawach majątkowych... składają dwie osoby: prezes , Sekretarz, 

dwóch  upoważnionych członków Zarządu. Podpisał się prezes i członkowie zarządu bez 

upoważnienia.

1311 5462749 Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz - we wniosku deklarowana kwota dotacji(85 000,00zł), a w bilansie brak potwierdzenia

1312 5462811 Uczniowksi Klub Sportowy "HERKULES" Józefów
We wniosku nie wykazano dotacji za 2016 r. w wysokości 3 500 zł, którą wykazano w 

informacji finansowej. Informację finansową podpisał tylko skarbnik.

1313 5462992 Klub Sportowy Siódemka Tychy Tychy

1. w pkt. III kwota otrzymanych dotacji w roku bieżącym została dopisana odręcznie; 2. 

rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 12 trenerów 

w pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 1 

trenera; 3. Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez Prezesa 

(współdziałanie dwóch członków zarządu).   

1314 5463037 UKS Spartanie Zahutyń

Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji Brak daty 

rejestracji klub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów sportowych  Podpisy niezgodne 

z reprezentacją (zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy spośród: Prezesa Klubu, 

dwóch upoważnionych członków zarządu. Wniosek podpisał Prezes i Zastępca Prezesa - brak 

upoważnienia dla Zastępcy Prezesa)   

1315 5463057
GMINNY KLUB SPORTOWY "WIDAWIA" 

WIDAWA
WIDAWA

- niespójność zapisu, dotyczącego sposobu reprezentacji między statutem, a wypisem z 

ewidencji, zgodnie z wypisem wymagane jest upoważnienie dla skarbnika - brak wszystkich 

podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów

1316 5463107 Ludowy Klub Sportowy ,,Olza’’ Pogwizdów Pogwizdów
Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

Niewypełnione pola w pkt. VI "Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu sportowego"

1317 5463184

Uczniowski Klub Sportowy "DUNIN" prz 

Szkole Podstawowej w Biskupicach 

Zabarycznych

Biskupice Zabaryczne - brak informacji o dotacjach w bilansie
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1318 5463273
BIATHLONOWY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY
Żywiec

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

1319 5463320

Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA" 

Biały Dunajec, przy Szkole Podstawowej nr 

2 w Białym Dunajcu

Biały Dunajec

1. Błędna reprezentacja. Zapis w statucie mówi: "... wymagane są podpisy  dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu". 

Wniosek podpisał sam Prezes.

1320 5463341 Uczniowski Klub Sportowy "As Kruszyn" Kruszyn Podpisały osoby nieupoważnione ( wg. statutu potrzebna jest uchwała Zarządu).

1321 5463361
KLUB KARATE KYOKUSHIN W CZARNEJ 

BIAŁOSTOCKIEJ
Czarna Białostocka

1. Brak daty rejestracji klubu w nadesłanym zaświadczeniu (brak możliwości weryfikacji), 

numer pozycji wpisany we wniosku niezgodny z przesłanym zaświadczeniem. 2. Kalkulacja 

kosztów we wniosku nie zawiera wynajmu obiektów sportowych. 3. Nie uzupełniona Tabela 

odnośnie liczny zawodników w klubie do 18 roku życia. (Zajęcia według planu miały rozpocząć 

się 04.05.2017r.)

1322 5463478 UKS ATLETA Łódź

"dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących  

:prezesa, wiceprezesa i dwóch upoważnionych członków zarządu" dokumenty podpisał 

wiceprezes oraz sekretarz, brak upoważnień

1323 5463548
Ludowy Klub Sportowy "Pogórze" w 

Husowie
Husów

1. Błąd w kalkulacji. Obóz sportowy został rozpisany na 4500 zł natomiast przeznaczone na 

ten cel było 5500 zł.

1324 5463580 SL GKS Olsza Olszyna Olszyna

brak upoważnienia dla skarbnika. W statucie widnieje zapis: "…wymagane są podpisy dwóch 

spośród następujących: Prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu",  

wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty rejestracji klubu na 

zaświadczeniu ze starostwa  

1325 5463614 LZS Spójnia Strykowo Strykowo

Nieprawidłowa nazwa (skrót), pkt VI - liczba uczestników "0", brak sprawozdania finansowego 

lub bilansu, brak uchwały do reprezentowania klubu (niespójne zapisy w statucie i wypisie), 

statut potwierdzony przez jedną osobę (powinny być dwie)

1326 5463740
Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin 

"Tenisista" Rudno
Rudno

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1327 5463865 Stowarzyszenie Nowy Koliber Szczecin

1. do wniosku zostało dołączone sprawozdanie za 2015 r., brak bilansu za 2016 r., jest tylko 

informacja dodatkowa (pismo) informujące o kwocie dotacji w 2016 2. statut potwierdzony za 

zgodność z oryginałem tylko przez jednego członka zarządu; 3. wysoka stawka za prowadzenie 

zajęć sportowych - 115 zł za 60 min treningu.
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1328 5464229 Turkowski Klub Karate Turek

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans NIE zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 41 850  

zł; 

1329 5464413 klub sportowy zatoka puck

BRAK sprawozdania finansowego lub bilansu, zawierającego informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy - 

wnioskodawca przesłał dokumentację za 2015 r. wraz z pismem, że sprawozdanie za 2016 r. 

nie zostało jeszcze zatwierdzone.

1330 5464589 KP Kaskada Kamionka Kamionka

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych jest niezgodna z 

kwotą wyszczególnioną w dołączonych do wniosku dokumentach finansowych. Ujęte w pkt. 

VIII wniosku koszty zadania odnoszące się do prowadzenia zajęć sportowych są niezgodne z 

przedstawioną szczegółową kalkulacją kosztów.

1331 5464826
Ludowy Klub Sportowy "Ślęża-

Ciepłowody"
Ciepłowody

" DLA WAZNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH 

WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UMOCOWANYCH PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU 

KLUBU:PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB SKARBNIKA WZGLEDNIE OSÓB 

PRZEZ NICH UPOWAZNIONYCH SPOSRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU" , DOKUMENTY 

PODPISAŁPRZES I SKARBNIK, BRAK UPOWAŻNIENIA

1332 5464975
Uczniowski Klub Sportowy "Wodniacy 

Garczyn"
Kościerzyna

niespójna kwota dotacji z wniosku i w załączonej dokumentacji, inna kwota w preliminarzu i 

opisie, statut potwierdzony tylko przez jedną osobę 

1333 5465004 Gminny Klub Sportowy  Salęt Boże Boże

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek pkt. VI brak podanej łącznej liczby uczestników zajęć 

sportowych oraz łącznej liczby osób prowadzących zajęcia sportowe. 3) We wniosku w pkt. VI 

termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 02-01-2017 r. natomiast w pkt. VII Program 

zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 01-08-2017 r.

1334 5465084
Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" w 

Brzezince
Brzezinka Brak pełnomocnictwa dla osób podpisujących wniosek.

1335 5465105 PUKS Młode Orły
Nowy Dwór 

Mazowiecki
1) brak wyszczególnionej kwoty dotacji dokumentach finansowych 

1336 5465176
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Lubzina"
Lubzina

- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu - brak upoważnienia dla członka zarządu ds. 

finansowych
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1337 5465201
Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orzeł 

Ząbkowice Śląskie
Ząbkowice Śląskie

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy- 

sprawozdanie finansowe - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 

w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - błędnie wypełniono pkt. V- pozycja w 

ewidencji 

1338 5465222 uczniowski Klub Sportowy w Kobylance Kobylanka
Niezgodność kwoty dla otrzymanych w roku poprzednim dotacji. W sprawozdaniu 

finansowym widnieje kwota o 1827,40 zł wyższa niż zostało to wskazane we wniosku

1339 5465265 Uczniowski Klub Sportowy "Horyzont" Elbląg - kwota dotacji we wniosku 0zł, a wbilansie 8 600,00zł

1340 5465314
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wisła" 

Nowy Korczyn
Nowy Korczyn

1. Brak daty rejestracji klubu na wyciągu z ewidencji. 2. Brak wyszczególnionej wysokości 

dotacji na rachunku wyników/bilansie. 

1341 5465436 ludowy klub sportowy plon garbatka-letnisko

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu, 2) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty 

wpisu do rejestru na zaświadczeniu 

1342 5465482 Klub Karate "Kyokushinkai" Jaworzno Jaworzno - błędna kalkulacja kosztów ( koszty prowadzenia zajęć)

1343 5465527 UKS Kormoran Bydgoszcz

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut potwierdzony "za 

zgodność z oryginałem" przez jedną osobę 

1344 5465567 LKS Raszkowianka Raszków Raszków brak spr. finansowego błędna reprezentacja

1345 5465700

Aktywny Klub Sportowy Osób 

Niepełnosprawnych "Krok za krokiem" w 

Zamościu

Zamość

- brak sprawozdania finansowego za 2016 r. - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia 

sportowe - liczba 10 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 7 w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania

1346 5465811
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 

"Przemiana-Azalia" Wola Zarczycka
Wola Zarczycka Brak spr. finansowego, dołączone jest tylko spr. z wykonania zadania

1347 5465831 Klub Sportowy "Iskra" w Tarnowie Tarnów

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 6 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenerów 

1348 5465854 Klub Sportowy Rackets Bogatynia

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (18 000 zł), a spr. finansowym (19 000 zł) Brak 

szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych dotyczących zatrudnienia trenera oraz zakupu 

sprzętu 
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1349 5465944 Toruńskie Stowarzyszenie IDEA SPORT Toruń

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych nie została 

wyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych. Wniosek nie spełnia kryteriów 

zawartych w Programie.

1350 5466004

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży 

Wiejski Klub Sportowy  Straszkovia 

Straszków

Straszkow - we wniosku kwota deklarowana to 0zł natomiast w bilansie 10.800zł

1351 5466416 Gminny Klub Sportowy ROKITA Rokietnica

We wniosku w rozdziale IV wykazano tylko jedną osobę upoważnioną - wg. statutu i KRS 

powinny być dwie. Statut za zgodność podpisał tylko prezes. Załączono sprawozdanie 

finansowe za 2015 r. podpisane za zgodność tylko przez jedną osobę.

1352 5466476
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy 

Klub Sportowy "POLONIA"
Ząbkowice Śląskie

VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania-  liczba osób prowadzących zajęcia 

sportowe = 0

1353 5466543 Klub Sportowy Puszcza Hajnówka Hajnówka

1. Błędnie sporządzone pełnomocnictwo dla prezesa i wiceprezesa. Zapis w statucie mówi:"... 

wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez zarząd jego członków". Pełnomocnictwo 

podpisali dwaj członkowie a powinien podpisać się cały zarząd (5 osób). 2. Niezgodna liczba 

osób prowadzących zajęcia sportowe w punkcie VI. i kalkulacji kosztów. 3. Błędy w kalkulacji 

kosztów.

1354 5466662 Klub sportowy City Curling Club Warszawa
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na każdej 

stronie statutu

1355 5466682
TOWARZYSTWO SPORTOWE SOPOCKI 

POTOK KAMIONKA
SOPOT

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

1356 5466755 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZYGODA Chodzież
niepełna kalkulacja kosztów VIII- nie ma rozpisanej kwoty na trenerów w części  VI brak ilości 

uczestników zajęc i liczby prowadzących zajęcia

1357 5466777
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"1811" Tarnów
Tarnów

Brak upoważnienia dla V-ve Prezesa, drugiej osoby, która podpisała wniosek. Zgodnie ze 

statutem wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, 

dwóch upoważnionych członków Zarządu. Niespójny zapis reprezentacji pomiędzy wpisem do 

ewidencji, a statutem.

1358 5466798 Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań Poznań Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego - jest zestawienie dotacji.

1359 5466861

Uczniowski Klub Sportowy Amicus przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku 

Górnym

Łopiennik Górny

1. Błędna reprezentacja (zapis brzmi: "... wymagane jest podpisy Prezesa lub Sekretarza 

działających wspólnie z księgowym klubu." Podpisali się we wniosku Prezes i Sekretarz. 2. Brak 

możliwości weryfikacji daty wpisu do ewidencji KS. Brak takiej informacji na dosłanym 

zaświadczeniu o wpisie.

1360 5466912 Ludowo Uczniowski Klub Sportowy TROPS Goleszyn - brak informacji o dotacjach w bilansie - brak podpisu sekretarza we wniosku
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1361 5466959
Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA 

Stary Zamość
Stary Zamość

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych -  kserokopie: statutu , bilansu, rachunku wyników 

oraz informacji dodatkowej podpisane przez 1 osobę (Prezesa), a powinny być podpisy 2 osób 

zg. z paragraf  45 Statutu (2 członków Zarządu tj. Prezesa lub jednego z Wiceprezesów oraz 

Księgowego względnie Kierownika Biura Klubu), wniosek podpisany przez Prezesa i 

Wiceprezesa(niezgodność z paragrafem 45 Statutu , brak na zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej daty rejestracji Klubu. 

1362 5466992 Uczniowski Klub Sportowy 55 Łódź
Niespójność dotycząca liczby uczestników i trenerów pomiędzy pkt IV a kalkulacją kosztów 

finansowych. 

1363 5467063
Ludowy Klub Sportowy Poręba w Porębie 

Wielkiej
Poręba Wielka

błędna reprezentacja - dla ważności dotyczących praw.... współdziałanie dwóch osób, w tym 

Prezesa lub Wiceprezesa oraz sekretarza i skarbnika. Podpisał się Prezes z Wiceprezesem

1364 5467213
Międzyszkolny Klub Sportowy "ZRYW-

VOLLEY" Iława
Iława nieprawidłowo wypełniony wniosek: niezgodne kwoty z pkt VIII i kalkulacji kosztów

1365 5467301 Gryfiński Klub Sportowy Delf Gryfino
niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (74 000 zł) a sprawozdaniem finansowym (89 

300 zł)

1366 5467327 KLUB SPORTOWY FRAJDA ZAKOPANE ZAKOPANE
- brak sprawozdania finansowego za cały 2016 r. - brak informacji o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1367 5467489
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Meduza
Pajęczno

- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy na statucie - 

zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym wnioskodawcy kwota otrzymanych 

środków publicznych przekracza 200 tys. zł 

1368 5467594
Uczniowski Klub Sportowy "Akademia 

Sportu - Olimpijczyk"
Gdańsk 1. Błędy rachunkowe w kalkulacji kosztów. Niespójność kwot.

1369 5467646
Uczniowski Klub Sportowy "ALFA-99" 

Strzelno
Strzelno - brak wszystkich stron statutu

1370 5467738 Szkółka Piłkarska Beniaminek Radom

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: rozbieżność w wysokości dotacji w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku we wniosku i rachunku zysków i strat, rozbieżność w dacie 

rejestracji Klubu we wniosku i informacji na str. internetowej.- data podana we wniosku jest 

datą wpisu zmiany w składzie Zarządu i Komisji  Rewizyjnej.

1371 5467805 Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie Gorzów Wielkopolski
- brak podpisów oraz klauzuli " za zgodność z oryginałem" w bilansie - brak informacji o 

dotacjach w bilansie

1372 5468076
Gminny Klub Sportowy ABSOLWENT 

Domaszewnica
Domaszewnica -zaniżona kwota dotacji - brak daty rejestracji klubu w ewidencji klubów sportowych

1373 5468102
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY 

STELLA BIAŁOŚLIWIE
BIAŁOŚLIWIE

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty wpisu do rejestru na 

zaświadczeniu, 
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1374 5468231 UKS Zalew Stepnica Stepnica

1. Brak daty rejestracji klubu na przesłanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji. 2. Brak 

podpisu sekretarza na upoważnieniu dla członka zarządu. 3. Brak wypisanego wynajmu 

obiektów sportowych w kalkulacji kosztów zadania.

1375 5468411 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" Suchań

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1376 5468431 Karate Klub Wejherowo Wejherowo

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (nie rozpisano środków na zakup sprzętu 

sportowego oraz wynagrodzenie trenerów z MSiT).

1377 5468475 Miejski Klub Sportowy "Cresovia" Siemiatycze zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych

1378 5468580 Klub Kolarstwa Wałbrzych Wałbrzych

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Brak we 

wniosku danych/podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań (zgodnie z pkt. IV 2.) 3) 

Wniosek pkt. VI brak podanej łącznej liczby uczestników zajęć sportowych oraz łącznej liczby 

osób prowadzących zajęcia sportowe. 4) Wniosek pkt. X ppkt. 3 - wersja papierowa niezgodna 

z wersją elektroniczną.   
1379 5468648 GKS GRÓD Ćmińsk Ćmińsk wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak KRS 

1380 5468668

Uczniowski Klub Sportowy ,,Wielopole 

Skrzyńskie,, przy SP w Wielopolu 

Skrzyńskim

Wielopole Skrzyńskie
- niespójna kwota otrzymanych środków publicznych w 2016 r. między wnioskiem, a 

sprawozdaniem finansowym

1381 5468694 Klub Sportowy Filkówka Barwałd Średni Barwałd Średni

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak bilansu (lub) sprawozdania finansowego - 

dokumentu  potwierdzającego otrzymanie dotacji ze środków  publicznych(dołączono jedynie 

sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego), brak drugiego podpisu 

potwierdzającego za zgodność z oryginałem na kserokopii statutu - jest tylko parafa.  

1382 5468738 UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski BRAK INFORMACJI O DOTACJI W BILANSIE

1383 5468784 Klub Sportowy Łabędź Widuchowa Widuchowa

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Brak 

dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Skarbnika. 

Zgodnie z KRS i statutem § 24 ust. 2 "Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli, w tym Prezesa, Skarbnika i innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa". 3) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak 

szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (prowadzenie 

zajęć sportowych).
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1384 5468841
STOWARZYSZENIE SPORTOWE PASJE 

"UNIHOKEJ SZCZECINEK"
SZCZECINEK - brak kwoty dotacji w bilansie - statut podpisany przez jedną osobę z reprezentacji

1385 5468978
Międzyszkolny Klub Sportowy Fighter 

Bukowina-Lębork
Popowo 

1. brak wyszczególnionej daty wpisu do ewidencji na wypisie ze starostwa (brak możliwości 

weryfikacji) 2. brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu

1386 5469129
Ludowy Klub Sportowy "Jar" w 

Kielnarowej
Kielnarowa

Niespójna kwota dotacji pomiędzy wnioskiem (57 550 zł) a spr. finansowym (77 265,16 zł) 

Kopie dokumentów (statut, spr. finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie z KRS wymagane są 

dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes 

1387 5469298 Uczniowski Klub Sportowy UKS Ozorków Ozorków

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania

1388 5469374 Uczniowski Klub Sportowy SMOKI Poznań
- Niepełna kalkulacja kosztów - część VIII,  - Niespójnośc zakresu wnioskowanego zadania 

(część VI wniosku) z kalkulacją kosztów.

1389 5469394 Międzyrzecki Klub Sportowy "Orzeł" Międzyrzecz
Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego. Jest sprawozdanie z umowy z 

gminą Międzyrzecz. Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej na statucie. 

1390 5469589
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IMPERIUM 

KATOWICE
Katowice

1. Brak przesłanego Bilansu. (klub przysłał oświadczenie iż jeszcze go nie sporządził z wykazem 

dotacji)

1391 5469634 Akademia Karate Tradycyjnego Rzeszów - brak sprawozdania finansowego za 2016 r. - nieprawidłowa kalkulacja kosztów finansowych

1392 5469704 LKS 1980 Nędza Nędza
1. Brak wskazanej wysokości dofinansowania na przesłanej dokumentacji finansowej klubu. 

Brak możliwości weryfikacji. 2. Niespójność w ilości bramek w tabeli i kalkulacji kosztów.

1393 5469788 Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do Wrocław
błędna kalkulacja kosztów prowadzenia zajęć sportowych(koszty rozpisane na 2 trenerów 

podczas gdy w pkt VI beneficjent wpisał 4 osoby prowadzące zajęcia sportowe)

1394 5469833 Koszykarski Klub Sportowy 'OLSZTYN" Olsztyn Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (110 000 zł) a spr. finansowym (121 500 zł)

1395 5469890 Uczniowski Klub Sportowy SABAUDIA Sabaudia

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu, 2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5. - statut nieopatrzony klauzulą "za 

zgodność" na każdej stronie  

1396 5470047 Stowarzyszenie BOKS POLONIA ŚWIDNICA Świdnica

Dołączony do wniosku Statut nie został  opatrzony klauzulą "za zgodność z oryginałem" na 

każdej stronie, zamiast podpisów są tylko parafy. Wykazana w formularzu wniosku w pkt. III 

kwota otrzymanych środków publicznych jest niezgodna z  kwotą wykazaną w rachunku 

zysków i strat.
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1397 5470187 Klub Żeglarski "Mewa" Poznań
Niezgodność kwoty dotacji -Sprawozdanie finansowe -Rachunek zysku i strat - wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych-87 277,29  

1398 5470235 UKS MAZOVIA GRODZISK MAZOWIECKI
GRODZISK 

MAZOWIECKI

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w 

formie uchwały Zarządu dla członka Zarządu. Zgodnie ze statutem § 28 "Dla ważności 

oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu".

1399 5470310 Uczniowski Klub Sportowy SAJDAK Głogów Małopolski
Uzupełnienie sprawozdania finansowego nie zawiera konkretnych kwot dofinansowania ze 

środków publicznych.

1400 5470400
Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bałtyk 

Gdynia Akademia Piłkarska"
Gdynia

statut potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie z reprezentacją brak sprawozdania 

finansowego

1401 5470449
Klub Tenisa Stolowego Wysokie 

Mazowieckie

Wysokie 

Mazowieckie
1. Bilans za rok 2015. 2. Niezgodna ilość trenerów (punkt VI a kalkulacja kosztów).

1402 5470472 Uczniowski Klub Sportowy "G4" Tarnowskie Góry

1. BRAK - sprawozdania finansowego lub bilansu zawierającego informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 6 000. zł; 2. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 

prezesa (reprezentacja dwuosobowa)

1403 5470492
Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy 

Bartosz
Odolanów

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. -14 500  zł - zgodnie z wnioskiem dotacja 0,00  zł

1404 5470515 Bydgoski Klub Wioślarek Bydgoszcz

Brak informacji w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji Podpisy na kopiach 

dokumentów (statut, spr. finansowe) potwierdzone za zgodność z oryginałem niezgodnie z 

reprezentacją

1405 5470556
Gminno Ludowy Klub Sportowy "KRZNA" 

w Rzeczycy
Międzyrzec Podlaski

spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem brak klauzuli za zgodność z 

oryginałem na statucie błędna kalkulacja kosztów prowadzenia zajęć i zakupu sprzętu 

sportowego

1406 5470578
LUDOWY KLUB SPORTOWY MIESZKO 

MIESZKOWICE
Mieszkowice

1. Brak upoważnienia do reprezentacji dla prezesa i skarbnika. Zapis w statucie brzmi: "... 

wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych przedstawicieli, prezesa, skarbnika i 

innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

1407 5470713 Gminny Klub Sportowy Świniary Świniary Nowe
brak sprawozdania finansowego/bilansu, przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadania 

publicznego 
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1408 5470927 Centrum Karate Tradycyjnego Wrocław Wrocław

Błędna reprezentacja - Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane 

są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa oraz wiceprezesa lub sekretarza, inne 

osoby  wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd.  Podpisał się 

prezes i skarbnik - brak upoważnienia dla skarbnika.

1409 5470970 Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy Tychy

Kalkulacja kosztów dot. wynagrodzenia trenerów mało szczegółowa, brak potwierdzenia za 

zgodność z oryginałem na statucie, rozbieżność kwoty dotacji we wniosku i sprawozdaniu 

finansowym ( we wniosku jest 38 000 zł a w sprawozdaniu 28 000 zł 

1410 5470991
Uczniowski Klub Sportowy Football 

Academy
Opole

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 10 trenerów 

w pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenera 

1411 5471016 UMKS Gracz Starachowice Starachowice

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród na następujących 

:prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" dokumenty podpisało dwóch 

viceprezesów - w bilansie nie ma informacji o dotacjach

1412 5471046
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk 

Gdynia
Gdynia

- brak sprawozdania finansowego - brak wszystkich podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na statucie

1413 5471213
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "BOREK" W 

BORKU
Rzezawa

zarząd reprezentuje... oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają dwie osoby: 

prezes oraz jeden z członków zarządu upoważniony przez ten zarząd. Wniosek podpisał: 

prezes i skarbnik

1414 5471258
Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział Beskid
Nowy Sącz

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 64634,55 zł. natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 83 367,44 zł.

1415 5471359 Amatorski Klub Sportowy w Ujanowicach Ujanowice
kopie statutu, bilansu i zaświadczenia  potwierdzone za zgodność z oryginałem - podpisał się 

tylko prezes, brak podpisu drugiego członka zarządu (reprezentacja dwuosobowa)

1416 5471448 Klub Sportowy ZEFIR Bytom - brak kwoty dotacji w bilansie
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1417 5471494 STS Sokół Smolec Smolec

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy.

1418 5471517
Uczniowski Klub Sportowy Warrior 

Zgorzelec
Zgorzelec

- reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących 

stowarzyszenie

1419 5471583 Stowarzyszenie Sportowe ARES Wałbrzych

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy- statut

1420 5471627
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy 

Start Pruszcz
Pruszcz

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

statucie - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

nie wysłano wersji elektronicznej wniosku

1421 5471795 Lwówecki Klub Sportowy Czarni Lwówek Śląski

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 3) We wniosek w pkt. VI rodzaj sprzętu sportowego (specyfikacja) 

wykazana mobilna wiata piłkarska nie jest sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć. 4) We 

wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 02-01-2017 r. natomiast w 

pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 30-04-2017 r. 5) Brak dołączonej do 

wniosku pełnomocnictwa Zarządu dla Księgowej (z KRS nie wynika aby Księgowa była 

członkiem Zarządu). Zgodnie z KRS i statutem § 32 "...dla ważności oświadczeń w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych LKS wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub 

jeden członek i pełnomocnik Zarządu".
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1422 5471930
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"ORZEŁ" Ciężkowice
Ciężkowice

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Brak 

dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały dla Skarbnika. Zgodnie ze statutem § 

30 "Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Klubu składa Prezes i jeden z członków 

Zarządu uprawniony przez walne Zebranie".  3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy oraz brak adnotacji "za zgodność z oryginałem" (statut, 

decyzja starosty). 4) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 04-

09-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 03-09-2017 r. 

5) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty". 6)  We wniosku w 

pkt. VI podana łączna liczba uczestników zadania większa niż podana  liczba zawodników w 

klubie do 18 roku życia w pkt. X ppkt. 1. 

1423 5471991
AUTOMOBILKLUB MORSKI-KLUB 

OBYWATELSKI
GDYNIA

W załączonym rachunku zysków i strat nie wyszczególniono kwoty 8900 zł dotacji za 2016 r. 

deklarowanej we wniosku.

1424 5472144
Ludowy Klub Sportowy "TARNAVIA" 

Tarnawa
Tarnawa błędna reprezentacja - brak upoważnienia dla skarbnika

1425 5472164 UKS "Jedynka" Siewierz Siewierz
brak upoważnienia dla osoby podpisującej dokumenty (wg statutu), brak informacji o wys. 

dotacji

1426 5472184 GLKS Unia Pielgrzymka Pielgrzymka 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

1427 5472323 Klub Sportowy "Stocznia Darłowo M&W" Darłowo

Zgodnie ze statutem Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zew (składanie oświadczeń woli 

w imieniu Stowarzyszenia) Zgodnie z wpisem do ewidencji zarząd składa się z dwóch osób. 

Natomiast wniosek podpisała tylko jedna osoba Niespójność liczby trenerów pomiędzy pkt VI 

(4) a kalkulacją kosztów finansowych (2)

1428 5472449
Organizacja Środowiskowa AZS woj. 

Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn

1. brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu 2. rozbieżność 

pomiędzy deklarowaną kwotą dotacji a załączonymi dokumentami finansowymi za rok 2016

1429 5472509
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 

Podstawowej nr 14 w Przemyślu
Przemyśl

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans NIE  zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 36 

825,00 zł; 

1430 5473010

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Maraton" przy Szkole Podstawowej w 

Czajkowie

Czajków We wniosku nie wypełniono zestawienia nt. liczby zawodników w klubie do 18 roku życia
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1431 5473272 Uczniowski Klub Sportowy Smoki Glinianka

Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, NIE umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy.

1432 5473402
Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej 

Nadzieja Bytom
Bytom - kwota dotacji w bilansie niezgodna z deklarowaną dotacją we wniosku

1433 5473514 UKP UNIA OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej na statucie.

1434 5473713 Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice Katowice
Brak sprawozdania finansowego za rok 2016. Dokumenty podpisane przez osoby 

nieupoważnione do reprezentacji - wymagany podpis Prezesa.

1435 5473813 AUKS Trefl Zamość Zamość - BRAK BILANSU - BŁĘDNA KALKULACJA

1436 5473833
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sobolik 

Sobolów
Sobolów

Kopie dokumentów (statut, spr. finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją (wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes)

1437 5473876
KLUB SPORTOWY BODZANÓW-NOWY 

ŚWIĘTÓW
Nowy Świętów

niezgodność kwoty dotacji  wniosek- 46 356,28 sprawozdania -37 685,50 (Klub  dodał 

pozostałe przychody w wysokości 8 670,78)

1438 5473916
Uczniowski Klub Sportowy,,Halszka '' w 

Szamotułach
Szamotuły brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty

1439 5474416 Gminny Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Sypniewo 1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach finansowych.

1440 5474437 Uczniowski Klub Sportowy Pomorzanie Szczecin
brak danych w tabeli "Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu sportowego" w pkt VI 

wniosku 

1441 5474519
Uczniowski Klub Sportowy Akademia 

Piłkarska Champions Chrzanów
Chrzanów

Brak spr. finansowego (dołączone jest tyko oświadczenie o braku dotacji) Brak klauzuli za 

zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów Podpisy niezgodne z reprezentacją (zgodnie 

ze statutem wymagane są dwa podpisy, natomiast wniosek podpisał tylko Prezes

1442 5474559 Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia Słupsk

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony  klauzulą "za 

zgodność z oryginałem" przez jedną osobę 

1443 5475166
Międzyszkolny Klub Sportowy Tęcza 

Leszno
Leszno

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans NIE zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 145 000 

zł;  2 Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem  - podpisał się tylko - 

prezes , brak podpisu sekretarza (reprezentacja dwuosobowa)

1444 5475206 Sądecki Klub Bokserski "Golden Team" Nowy Sącz
Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych, wypis z KRS od 2015 roku.
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1445 5475246
Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz 

Gdański
Łęgowo

Brak wyszczególnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. W spr. 

finansowym jest tylko pozycja inne przychody określone statutem oraz dotację i subwencje 

kwota 373 093,08 zł  

1446 5475326
Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska 

Opole
Opole

Sprawozdanie finansowe lub bilans, nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych za 2016 r. (we wniosku 23 500 zł) 

1447 5475346 LKJ Ostroga Opole Opole
1. Brak informacji odnośnie przyznanej wysokości przyznanej dotacji na przesłanych 

dokumentach finansowych.

1448 5475406
MIRZECKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 

LEONARD W MIRCU
MIRZEC STARY

- wniosek złożono po terminie - wnioskodawca chce przeznaczyć dofinansowanie tylko na 

obóz sportowy- zgodnie z programem przedmiotem dofinansowania są: wynagrodzenie 

szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja 

obozu sportowego i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne)

1449 5475560 LZS Noteć Dziembowo Dziembowo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 2) Brak dołączonej do 

wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Skarbnika. Zgodnie ze 

statutem § 30 "...Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych 

przedstawicieli, w tym Prezesa, Skarbnika lub osoby innej, której udzielono pełnomocnictwa". 

1450 5475660
Gminny Ludowy Klub Sportowy " 

POMOWIEC "
Gronowo Elbląskie

wpis do ewidencji, spr. finansowe i statut nie potwierdzony przez 2 osoby uprawnione do 

reprezentacji błędy rachunkowe (koszty sprzętu sportowego) sprawozdanie finansowe lub 

bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych

1451 5475842 Rodzinny Klub Sportowy Family Active Kobyłka
1. zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach 

finansowych 2. brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu

1452 5476033 Ludowy Klub Sportowy Jedność Żabieniec Żabieniec Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawą o rachunkowości

1453 5476053
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Rekin Bydgoszcz
Bydgoszcz

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 5 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć 

podano daty od 11-09-2017 r. do 17-11-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano 

daty od  04-09-2017 r. do 31-11-2017 r.
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1454 5476133
Miedzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej 

Atletyki - Dębica - Korzeniowski.pl
Dębica

Na podstawie załączonych dokumentów (zaświadczenie) nie można zweryfikować daty wpisu 

do ewidencji UKS. W załączonym bilansie i rachunku wyników nie wyszczególniono informacji 

o dotacji za 2016 r. w wysokości 35 250 zł zadeklarowaną we wniosku.

1455 5476194 Muks Michałkowice Siemianowice Śląskie - brak informacji o dotacjach w bilansie

1456 5476254
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

MUKS Zgierz
Zgierz

1. Brak daty rejestracji klubu na wyciągu z ewidencji (brak możliwości weryfikacji daty z 

wniosku).

1457 5476274
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Orzeł 

Kampinos
Kampinos

1) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (przeniesienie 

kosztów dotacji z prowadzenie zajęć sportowych na zakup sprzętu sportowego - niezgodne z 

założonym programem konkursowym).

1458 5476481
Osiedlowe Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Vrotcovia
Lublin 1. Brak uzupełnionej tabeli w pk. VI. ilość osób prowadzących zajęcia sportowe (wpisano 0 )

1459 5476607 KLUB SPORTOWY PANKI Panki Brak informacji o liczbie zawodników w klubie pkt X

1460 5476648 Sądecki Klub Piłki Siatkowej ''DUNAJEC'' Nowy Sącz
1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji (statut) brak adnotacji "za zgodność z oryginałem".

1461 5476791 Uczniowski Klub Sportowy Młodzik 18 Radom - brak daty rejestracji w wypisie z ewidencji 

1462 5476954
Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji i 

Sportu STORES
Wrocław

1. Kalkulacja kosztów we wniosku nie uwzględnia dotacji oraz środków własnych na 

prowadzenie zajęć sportowych.

1463 5476975 Klub Sportowy Sport Perfect Łódź
niespójność pomiędzy zakresem rzeczowym zadania (pkt. VI) a kalkulacją kosztów 

finansowych w zakresie przedmiotu zakupu sprzętu sportowego

1464 5477037 Klub Sportowy "GROM" w Miedźnie Miedźno Wniosek odrzucony formalnie. Bilans nie zawiera info o dotacji ze środków publicznych.

1465 5477138

GÓRNICZY KLUB TENISOWY "NAFTA" PRZY 

POLSKIM GÓRNICTWIE NAFTOWYM I 

GAZOWNICTWIE

Zielona Góra
w opisie programu zadania -termin realizacji od 1 maja do 9 września 2016 roku, brak 

upoważnienia dla członka zarządu Pana Waldemara Wybudowskiego

1466 5477268
Uczniowski Klub Sportowy "Rokicie" 

Szczytniki
Szczytniki

1. Błędna reprezentacja. Zapis w statucie wymaga współdziałania dwóch osób, natomiast pod 

wnioskiem podpisał się sam Prezes.

1467 5477288
Uczniowski Klub Sportowy "Refleks" 

Żupawa
Żupawa brak podpisu sekretarza na wniosku,-wymagane podpisy Prezesa , SEKRETARZA 

1468 5477311 Miejski Klub Sportowy ,,Warta Pyzdry" Pyzdry

1) Wniosek pkt. VI brak podanej łącznej liczby uczestników zajęć sportowych oraz liczby osób 

prowadzących zajęcia sportowe (podano liczbę "0"). 2) Podana we wniosku w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu 

(specyfikacja)".
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1469 5477633 Uczniowski Klub Sportowy Znicz Kłodzko

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia dla członka zarządu do reprezentacji. Zapis w 

statucie brzmi: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu." . Wniosek podpisał Prezes wraz z 

członkiem zarządu. 2. kalkulacja kosztów nie uwzględnia wkładu własnego.

1470 5477788 Uczniowski Klub Sportowy Stoper Poznań Poznań Wniosek odrzucony formalnie. Niewypełniona tabelka str. 4 wniosku.

1471 5477810
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w 

Woli Dalszej
Wola Dalsza Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

1472 5477920
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

TRÓJKA
Piaseczno Brak informacji w bilansie o wysokości przyznanej dotacji

1473 5478035
Ludowy Klub Sportowy STRAŻAK 

Mokrzyska
Mokrzyska

Niezgodnosc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwota wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych.

1474 5478062
MIEJSKI KLUB SPORTOWY POGOŃ 

PRUDNIK
PRUDNIK

Kopie statutu, spr. finansowego niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z 

reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie z KRS wymagane są dwa 

podpisy, a jest parafa jednej osoby Niewypełnione pole dotyczące liczby uczestników i 

trenerów (pkt. VI)

1475 5478279  UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Sokół” Węgorzewo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016.

1476 5478317
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub 

Karate Kiritsu
Zławieś Wielka

1. Błędna reprezentacja. Zapis w Statucie mówi: "... oświadczenia woli ... podpisuje Prezes 

Zarządu lub Wiceprezes i Członek zarządu działający łącznie". Wniosek podpisał sam Prezes. 2. 

Nie uzupełniona tabela odnośnie zawodników w klubie do 18 roku życia. Zajęcia trwają od 

04.05.2017

1477 5478554 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka Sieradz

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi  9 976,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 76 476,00 zł.

1478 5478629
Ludowy Klub Sportowy Lotniarz w 

Bezmiechowej
Bezmiechowa Górna

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 37 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 47 700,00 zł. 

1479 5478728
 MIEJSKI KLUB SPORTOWY WISŁOK 

STRZYŻÓW 
Strzyżów

1. Brak wyszczególnionej wysokości dofinansowania na przesłanym bilansie/rachunku 

wyników. 2. Niespójność w ilości prowadzonych godzin wpisanych w programie zadania 

(łącznie zostanie przeprowadzonych 180 godzin dla obu sekcji) a kalkulacji kosztów (180 

godzin x 2 trenerów x 25 zł = 9000).
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1480 5478770 Klub Sportowy "Baszta" w Rytwianach Rytwiany
Wniosek odrzucony formalnie.  Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej na statucie i 

sprawozdaniu finansowym.

1481 5478812 Chojnicki Klub Sportowy KOLEJARZ CHOJNICE
- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - sposób reprezentacji wskazany 

w statucie niezgodny z KRS

1482 5478832 Miejski Klub Sportowy Lędziny Lędziny
- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - brak charakterystyki 

planowanych do pobrania opłat od uczestników pkt. IX

1483 5478848
Uczniowski Klub Sportowy Jutrzenka-

Junior
Cegłów

Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. (wniosek  26 000 zł)

1484 5478924
Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia 

Kamienna Góra
Kamienna Góra

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na każdej 

stronie statutu - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania 

stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

1485 5479047 Jeleniogórski Klub SHIDOKAN Karate Jelenia Góra
1. Statut bez zapisu "za zgodność z oryginałem".  2. Zaniżona dotacja wpisana we wniosku. W 

bilansie stwierdzono dotację w wysokości 21.000 zł natomiast we wniosku wpisano 11.000 zł

1486 5479134
Ludowy Klub Sportowy "Zaborzanka" 

Zaborze
Oświęcim - sposób reprezentacji wskazany w statucie niezgodny z krs

1487 5479204 Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" Białystok
Błędna specyfikacja sprzętu sportowego. W przedmiocie zakupu sprzętu sportowego oraz w 

kalkulacji kosztów finansowych widnieje pozycja "pozostały sprzęt sportowy" 

1488 5479226 Uczniowski Klub Sportowy "Piekielnica" Bukowa Brak podpisu za „zgodność z oryginałem” na każdej ze stron Statutu (tylko ostatnia strona)

1489 5479508 Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę 

rozpoczęcia 01-07-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia 

zajęć 01-08-2017 r.

1490 5479548
Ludowy Klub Sportowy "COSMOS" 

Nowotaniec
Nowotaniec

-niepotwierdzony statut, spr. finansowe za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione 

do reprezentacji klubu - sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o 

wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych
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1491 5479570
Stowarzyszenie Bełchatowski Klub 

Wysokogórski
Bełchatów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak adnotacji "za zgodność z 

oryginałem". 4) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z 

liczbą trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

1492 5479812 Wodne Towarzystwo Sportowe Astoria Bydgoszcz

- wniosek złożono po terminie - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - brak informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1493 5479895
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BOXING 

SOKÓŁKA W SOKÓŁCE
Sokółka

niezgodność kwoty dotacji- wniosek 25 000,zł, rachunek zysków.. -65 000, upoważniony do 

podpisu- Prezes , Sekretarz- wniosek podpisany przez Prezesa i Skarbnika

1494 5479917 Klub Sportowy HUK Lipiny Górne
błąd formalny - załączone dokumenty finansowe nie dokumentują deklarowanej kwoty 

dotacji (załączono jedynie CIT-8)

1495 5479939 Ludowy Klub Sportowy SOLAVIA Grojec Grojec
brak klauzuli za zgodność na sprawozdaniu finansowym Brak kalkulacji finansowej we 

wniosku

1496 5479960
Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS 

Ostróda
Ostróda

Niespójność liczby trenerów we wniosku pomiędzy pkt. VI (4 trenerów) a kalkulacją kosztów 

finansowych (2 trenerów)

1497 5479982
międzyszkolny uczniowski klub sportowy 

"Jedynka"
Rawa Mazowiecka

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli 

"koszty". 3) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 02-01-2017 

r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 01-02-2017 r.

1498 5480030

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

"FAJFER 2001" przy Publicznym 

Gimnazjum w Łapanowie

Łapanów
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. (zgodnie z wnioskiem 34 000 zł)

1499 5480050 Ludowy Klub Sportowy "Unia" Masłońskie Masłońskie
1) nie wskazano kwoty dotacji ze środków publicznych w sprawozdaniu finansowym. Trudno 

zweryfikować kwotę wskazaną we wniosku z rzeczywistą kwotą dotacji. 
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1500 5480110 Stowarzyszenie "Klub Sportowy Smyków" Smyków
wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu 

1501 5480187 Klub Sportowy Szówsko Szówsko

1 )brak informacji na temat sprzętu sportowego w pkt VI "przedmiot zakupu sprzętu 

sportowego",  2) brak upoważnienia dla skarbnika. Statut: "… wymagane są dwa podpisy 

spośród następujących: prezesa, viceprezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków 

zarządu" 

1502 5480228 KLUB SPORTOWY "DRAGON"-ŁÓDŹ Łódź

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenerów (trener szermierki i trener fizjoterapeuta ). 

1503 5480253 Uczniowski Klub Sportowy w Żelicach Żelice

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych nie została 

wyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych.  Wniosek nie spełnia kryteriów 

zamieszczonych w programie.

1504 5480298 Uczniowski Klub Sportowy "Orkan-Judo" Sochaczew
brak upoważnienia dla reprezentacji. W statucie widnieje zapis: "Podpisy dwóch 

upoważnionych członków zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa" 

1505 5480394 Uczniowski Klub Sportowy Maków Maków
brak upoważnienia zgodnie ze statutem dla  prezesa oraz v-ce prezesa,  wniosek niezgodny z 

pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony "za zgodność z oryginałem" przez reprezentację

1506 5480552
Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 

Szczecin
Szczecin

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1507 5480576
Ludowy Klub Sportowy "Wiślanie" 

Jaśkowice
Jaśkowice 

błędna kalkulacja kosztów niezgodność w ilości sprzętu do kupienia ( w kalkulacji dodatkowe 

2 pary rękawic)

1508 5480730 Uczniowski Klub Sportowy Biała Biała
1)w pkt VIII kalkulacja - niezgodność kwoty wydatkowanej na trenera 5994 zł z zasadami 

programu.  2) brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu z ewidencji starosty

1509 5480794 MMKS Wojownik Skierniewice Skierniewice

Przedstawione spr. finansowe nie spełnia wymogów zgodnie z ustawą o rachunkowości (brak 

bilansu, rachunku zysków i strat) Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z 

reprezentacją (jest tylko podpis inpektora)

1510 5480862 Ludowy Klub Sportowy Tęcza Tenczynek Tenczynek

Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS wymagane są podpisy dwóch osób w tym Prezesa i 

Sekretarza. Wniosek podpisał Prezes i V-ce Prezes. Niespójność ilości sprzętu sportowego 

pomiędzy specyfikacją, a kalkulacją kosztów (piłka nożna, płotki, stroje)

1511 5480952 Robotniczy Klub Sportowy Okęcie Warszawa
Brak 2 str. wniosku w wersji papierowej Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na kopii 

statutu Dołączono spr. finansowe za 2015 r. 
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1512 5481023
Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki 

"Wodnik" Police
Police

- wniosek złożony po terminie w formie papierowej tj 24-04-2017 - brak daty wpisu do 

ewidencji w zaświadczeniu od starosty - błędna kalkulacja  - statut oraz bilans podpisany 

jedynie przez prezesa a wg reprezentacji ma być prezes i sekretarz

1513 5481066 TKKF klub SENIOR Myślibórz

Błąd formalny. Do reperezentacji klubu wymagany jest prezes + skarbnik lub jeden z nich + 

upoważniony członek. Podpisał się prezes + sekretarz, dla którego nie dołączono stosownego 

upoważnienia.  Dodatkowo dziwi fakt, iż klub działając od 2011 roku nie posiada zawodników

1514 5481113 Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team Września
Niespójność kwoty otrzymanych dotacji pomiędzy wnioskiem (21 800 zł) a spr. finansowym 

(23 755 zł)

1515 5481195 KS 1.FC Katowice Katowice

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Przedłożone 

zaświadczenie z UM jest nieaktualne. Rozbieżności w osobach zajmujące poszczególne funkcje 

podane we wniosku oraz na zaświadczeniu z Urzędu Miasta. 3) Brak we wniosku uzupełnionej 

tabeli dotyczącej osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, składania 

oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań /zgodnie z pkt IV 2./. 4)  Niezgodność 

liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 3 w 

pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania.

1516 5481294 Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Września

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia dla Prezesa i Sekretarza. Zapis w statucie mówi: 

"...wymagane jest upoważnienie co najmniej dwóch członków zarządu w ty Prezesa". Wniosek 

podpisał Prezes i Sekretarz. 

1517 5481316 LKS Herman Hermanowa Hermanowa

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 56 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 66 000,00 zł.

1518 5481351 Ludowy Zespół Sportowy w Doruchowie Doruchów
- brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie oraz bilansie - brak kwoty dotacji w 

bilansie

1519 5481375 Ludowy Klub Sportowy STRAŻAK Lubzina Lubzina
Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 2 trenerów, a kalkulacją 

kosztów finansowych - 1 trener

1520 5481417 UKS Narew Ostrołęka

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - brak informacji o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1521 5481477 Sejneński Klub Sportowy Pomorzanka Sejny
1. Niepełna kalkulacja kosztów. Kalkulacja kosztów nie uwzględnia wkładu własnego w 

prowadzenie zajęć.

1522 5481616 Klub Karate Champion-Team Łódź Łódź Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie
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1523 5481663 SPS "OLIMPIA" Węgrów Wegrów

Podpisy niezgodne z reprezentacją (brak upoważnienia dla W-ce Prezesa) zgodnie ze statutem 

wymagane są dwa podpisy: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu 

Brak sprawozdania finansowego (jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania)

1524 5481711 MKS ŁUCZNIK Strzelce Krajeńskie Strzelce Krajeńskie 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

1525 5481935
TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SKÓŁ 

BRZESKO
BRZESKO

1. Zapis "za zgodność z oryginałem" tylko na ostatniej stronie statutu. 2. Brak bilansu 

(przedstawiono jedynie dwa sprawozdania z wykonania zadania publicznego).

1526 5481967
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 

"START" MICHAŁKOWICE

SIEMIANOWICE  

ŚLĄSKIE
1. Brak wskazanej wysokości dotacji na przesłanym bilansie.

1527 5482060 Uczniowski Klub Sportowy Miłek Wiślica Wiślica brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie

1528 5482178 KLUB TENISA STOŁOWEGO JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA
- brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie - kalkulacja sprzętu sportowego niespójna 

z tabelą pkt. VI i VIII 

1529 5482236
Nowodworski Klub Sportów Walki 

"Bastion"

Nowy Dwór 

Mazowiecki
- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1530 5482362 Ludowy Zespół Sportowy Orkan Dalewo Marianowo
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1531 5482387 Klub Sportowy Skarpa Bytom Bytom
Projekt nie zgodny z zakresem merytorycznym Programu KLUB - sekcja sportów siłowych dot. 

ćwiczeń na siłowni.

1532 5482627 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Ostrołęka
niespójność liczby trenerów - w zakresie wnioskowanego dofinansowania 3; w kalkulacji 

kosztów finansowych - 1

1533 5482691 Uczniowski Klub Sportowy San Lesko 1. Brak informacji o wysokości przyznanej dotacji na bilansie.

1534 5482991 Ludowy Klub Sportowy Rosanow Rosanow

1. Błędna reprezentacja. Statut mówi: "... wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli w tym prezesa, lub skarbnika lub innej osoby której udzielono 

pełnomocnictwa". Wniosek podpisał sam Prezes. 2. Brak daty rejestracji klubu na przesłanej 

decyzji o zmianie danych w ewidencji. 

1535 5483153 UKS Szabla Ząbki Ząbki
- statut wnioskodawcy nie potwierdzony za zgodność z oryginałem; podpisał się tylko prezes; 

zgodnie z reprezentacją wymagane są dwa podpisy

1536 5483248 Stowarzyszenie MX Otopit Toruń Toruń

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 2) Klub 

nie posiada 3 lat działalności. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją został zarejestrowany 20-

03-2017 r. (wypis z KRS). 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w roku 2016.
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1537 5483330
Wschowsko Sławskie Towarzystwo 

Koszykówki Wschowa-Sława
Wschowa

1. naniesione na papierowej wersji wniosku poprawki dot. kwoty otrzymanych środków 

publicznych stanowią rozbieżność w stosunku do wersji elektronicznej; 2. do ważności 

oświadczeń wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch upoważnionych osób - brak 

upoważnienia dla prezesa i skarbnika

1538 5483399 Uczniowski Klub Sportowy Ratusz Maszewo

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty wpisu do rejestru 

na zaświadczeniu,  2) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak 

informacji o dofinansowaniu,  3) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5. - statut nie potwierdzony 

za zgodność z oryginałem przez reprezentację 

1539 5483462 LKs Magura Bystra Bystra

- wniosek w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanej dotacji nie został wypełniony w pozycji 

łączna liczba uczestników zajęć; - podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... 

wymagane jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli zarządu: prezesa lub 

wiceprezesa oraz sekretarza - brak upoważnień; - statut podpisany za zgodność z oryginałem 

tylko przez jedną osobę.  

1540 5483562 Uczniowski Klub Sportowy SPOŁECZNIAK Lubin

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 4 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć 

podano datę rozpoczęcia 01-08-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę 

rozpoczęcia zajęć 04-05-2017 r. 

1541 5483638
GOŁANIECKI KLUB SPORTOWY "ZAMEK" 

GOŁAŃCZ
Gołańcz Niezgodność kwoty dotacji   w formularzu wniosku do sprawozdania finansowego.

1542 5483667 UKS "GIM-DWÓJKA" Tomaszów Lubelski
statut podpisany za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Gimnazjum, a nie przez Prezesa i 

Wiceprezesa, zgodnie ze Statutem

1543 5483712 UKS FA Bogatynia Bogatynia

- brak informacji o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. pkt. X - niezgodność liczby osób 

prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania

1544 5483897
Ludowy Klub Sportowy "Sanoczanka" w 

Świętem
Święte

wg par 30 statutu upoważnienie dla członka zarządu powinno zostać podpisane przez 

następujące (dwie) osoby: pierwsza prezes ewentualnie wiceprezes, a druga sekretarz 

ewentualnie główny księgowy, przedstawione upoważnienie zawiera podpisy dwóch 

wiceprezesów, co jest niezgodne z regułą wyżej wskazaną, to zaś skutkuje wadliwym 

upoważnieniem dla członka zarzadu

1545 5483937
Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy 

BASKET w Iławie
Iława Nie wypełniona informacja o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia.

1546 5483964 Gmina Stepnica Stepnica

1. Brak przesłanego bilansu (zostało jedynie dołączone zaświadczenie o braku przychodów) 2. 

Beneficjent nie zadeklarował we wniosku żadnych zawodników do 18 roku życia w klubie (Pk. 

X.), jednocześnie nie podał żadnych informacji odnośnie chęci rekrutacji zawodników do 

programu.

142/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

1547 5484362 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TĘCZA Miłakowo

1. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch 

osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Podpisał się prezes i wiceprezes - brak upoważnienia; 2. Aktualny wypis sporządzony na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy

1548 5484452 LKS OGNIWO Łąkociny Łąkociny
Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

1549 5484564 Łochowski Klub Sportowy w Łochowie Łochów

pkt. VI - przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - 6 trenerów pkt. VIII - kalkulacja 

kosztów zadania przewidziana tylko dla 4 trenerów Sprawozdanie finansowe lub bilans nie 

zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. (zgodnie 

z wnioskiem 15 000 zł)

1550 5484613
Międzyszkolny Klub Sportów Walki 

"Pomorzanin" Toruń
Toruń

1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 3 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenerów 2. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 124 400,00 zł  

1551 5484726 Klub Sportowy "Victoria" w Skomlinie Skomlin Klub złożył dwa wnioski - id 5560577 pozytywnie rozpatrzony wniosek

1552 5484804 Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek" Częstochowa
zadeklarowana kwota dotacji(56 500 zł) niezgodna kwotą przedstawioną w rachunku zysków i 

strat(61 000 zł) 

1553 5484959 Ludowy Klub Sportowy Jawiszowice
- BRAK KLAUZULI "ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM" W STATUCIE - BRAK SZCZEGÓŁOWEJ 

KALKULACJI SPRZETU SPORTOWEGO ORAZ ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ

1554 5484980 Jeździecki Klub Sportowy „SENNY” Nowęcin
 brak informacji w dokumentach rejestrowych potwierdzających deklarowaną we wniosku 

datę rejestracji

1555 5485106
Uczniowski Klub Sportowy Promocji 

Sportu Wiejskiego
Stawiguda

" dla ważności oświadczeń w zakresie, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących ;prezesa, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" całkowity brak podpisów we wniosku - 

wniosek wysłany po terminie Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak adnotacji "za zgodność z 

oryginałem". X Informacje o działalności wnioskodawcy, o liczbie zawodników w klubie do 18 

roku życia =0  

1556 5485129 UKS POLSKO-AMERYKAŃSKICH SZKÓŁ SZCZECIN

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - bilans opatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez 1 z 2 osób  wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji 

o dofinansowaniu
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1557 5485213
Leszczyński Klub Lekkoatletyczny 

"KROKUS" w Lesznie
Leszno

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) We wniosku w pkt. VI podana łączna liczba 

uczestników zadania większa niż podana  liczba zawodników w klubie do 18 roku życia w pkt. 

X ppkt. 1. 3) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa 

i Wiceprezesa. Zgodnie z KRS i statutem § 27 "Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu 

w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli, w tym Prezesa, Skarbnika i innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa". 

1558 5485327 Klub Sportowy "Turbacz" Mszana Dolna Mszana Dolna

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r.  43 000  zł - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła  0 zł; 

Statut , dokumenty finansowe podpisane za zgodność z oryginałem tylko przez jedną osobę - 

prezesa, brak podpisu skarbnika 

1559 5485534
Międzyszkolny Klub Sportowy SAMBOR 

Tczew
Tczew błędnie wyliczona kwota w pkt. VIII

1560 5485763 UKS Sportowa Przygoda Łódź
1. Brak uzupełnionej tabeli odnośnie liczby zawodników w klubie do 18 roku życia. (program 

zajęć zaczyna się 08.05.2017, brak wzmianki o rekrutacji w programie zadania).

1561 5485796 UKS Lechia Dzierżoniów DZIERŻONIÓW

1. Brak upoważnienia do reprezentacji dla wiceprezesa. Zapis brzmi: "... wymagane są podpisy 

dwóch osób - prezesa lub z jego upoważnienia wiceprezesa oraz określonego członka 

zarządu". Podpisał się prezes i wiceprezes. 2. Kalkulacja kosztów niezgodna w pk VI. we 

wniosku (20 piłek).

1562 5485861 MLKS Ostródzianka Ostróda
zadeklarowana kwota dotacji (60.000) niespójna z załączonymi dokumentami finansowymi 

(84.140).

1563 5485882 Ludowy Zespół Sportowy Rzeczyca Długa RZECZYCA DŁUGA

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały dla Skarbnika. Zgodnie ze 

statutem § 30 "Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych LZS-u 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub 

Głównego Księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków 

Zarządu".
1564 5485906 Uczniowski Klub Sportowy City Zen Poznań Brak sprawozdania finansowego.

1565 5486068 Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Augustów

Dołączone do wniosku dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja 

uzupełniająca do bilansu) nie zawierają informacji o deklarowanej kwocie przyznanych 

dotacji.  

1566 5486562

KLUB SPORTOWY SEKCJA NARCIARSKA 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

TATRZAŃSKIEGO 1907 ZAKOPANE 

ZAKOPANE - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII- prowadzenie zajęć
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1567 5486587 Klub Żeglarski Kotwica Rogoźno błędna reprezentacja - brak uchwały zarządu 

1568 5486700 Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"
Nowy Dwór 

Mazowiecki
- brak sprawozdania finansowego

1569 5486745 UKS Sarma Wola Warszawa wniosek nie został przesłany elektronicznie na skrzynkę podawczą

1570 5486812 LKS Iskra Janczewo

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem 

zdania pkt. VII - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - reprezentacja 

niezgodna z par. 27 statutu - brak upoważnienia dla skarbnika udzielonego przez prezesa

1571 5486910
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Atena"
Polska Cerekiew

Niespójność ilości sprzętu pomiędzy specyfikacją sprzętu (pachołki - 8 szt.) a kalkulacją 

kosztów (pachołki 10 szt.) Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu 

Niewypełnione pole o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa

1572 5486978 LUDOWY KLUB SPORTOWY "PISAROWCE" Pisarowce

1)wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2)wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5. - statut potwierdzony za zgodność z 

oryginałem przez jedną osobę 

1573 5487061 Uczniowski Klub Sportowy "5-tka" Leszno Leszno
wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak dokumentu potwierdzającego uzyskaną 

dotacje w roku poprzedzającym złożenie wniosku, brak opisanego sprzętu treningowego

1574 5487139
Integracyjny Klub Sportowy "START" 

Zduńska Wola
Zduńska Wola

Wysokość dotacji za 2016 r. we wniosku jest niezgodna ze sprawozdaniem finansowym. 

Wnioskodawca we wniosku wykazał tylko dotację na poszczególną sekcję sportową.

1575 5487214 Uczniowski Klub Sportowy Leśnik Kliniska Rurzyca

Brak spr. finansowego (dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania) Brak daty 

rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów sportowych lub informacji 

dodatkowej na podstawie wpisu potwierdzającej datę

1576 5487310
TOWARZYSTWO SYMPATYKÓW 

BASEBALLU DEMONY 
Miejska Górka

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak 

szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 3) Wykazana 

kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 40 000,00 zł, natomiast z przedłożonej dokumentacji 

finansowej wykazano dwie różne kwoty dotacji tj. rachunek wyników-76 722,83 zł, rachunek 

zysków i strat-0,00 zł.

1577 5487353 Klub Kręglarski Dziewiątka-Amica Wronki Wronki
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 
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Lp.
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Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

1578 5487381
Międzyszkolny Klub Sportowy "Szerszeń" 

w Bogatyni
Bogatynia

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

zawartą w sprawozdaniu finansowym - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - sposób reprezentacji wskazany 

w statucie niezgodny z wypisem z ewidencji

1579 5487540 Akademia Piłkarska Gdańsk Gdańsk
1. Brak wyszczególnionej dotacji w przesłanej dokumentacji potwierdzającą kwotę wpisaną 

we wniosku. 2. Sprzeczna ilość worków na piłki

1580 5487885 Ludowy Klub Sportowy 'Leśnik' Kobiór Kobiór
klub przewiduje organizację jedynie obozu sportowego co jest niezgodne z programem 

zadania  

1581 5488191 Miejski Klub Sportowy Debrzno Debrzno 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

1582 5488262
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Olimp" Jeżewo
Jeżewo

W dokumentach finansowych: rachunku wyników oraz w bilansie brak podpisu sekretarza 

klubu, wymaganego zgodnie z reprezentacją zawartą w Statucie (podpisane tylko przez 

prezesa); w dokumentach finansowych (bilansie i rachunku wyników) brak informacji o 

kwocie przyznanych dotacji.

1583 5488403

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

Wspierania Młodych Talentów 100-lat 

Cracovia

Kraków w sprawozdaniu brak informacji o kwocie przyznanej dotacji

1584 5488423
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej 

"Polska YMCA"
Warszawa

1. Zaniżona kwota dotacji we wniosku. Na przesłanym do bilansu wyjaśnieniu klub 

zadeklarował otrzymaną dotację w 2016 roku w wysokości 89.941,03 zł natomiast we 

wniosku wpisano 35.000 zł .

1585 5488658
Uczniowski Klub Sportowy Manta 

Kościerzyna
Kościerzyna

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak na każdej stronie  

adnotacji "za zgodność z oryginałem". 

1586 5488746 Klub Sportowy "Górnik 09" Mysłowice Mysłowice

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu, 2) brak informacji o liczbie zawodników do 18 roku życia w klubie  w pkt X 

ppkt 1 

1587 5488866
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny 

Ludowy Klub Sportowy "Zamek"
Kamieniec Ząbkowicki - brak bilansu

1588 5488890 BKS Bobrzanie Bolesławiec Bolesławiec

1. w bilansie nie wyszczególniono kwoty dotacji - we wniosku 65 000 zł. Bilans nie został 

przyjęty przez zarząd/brak podpisów 2. we wniosku w pkt. VI - liczba trenerów - 7 osób, w pkt. 

VIII (kalkulacja kosztów) - uwzględniono koszty 4 trenerów. 3. dla ważności oświadczeń... 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród upoważnionych - brak upoważnień
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1589 5488917 Ludowy Klub Sportowy Iskra Czułów Czułów

Brak spr. finansowego (dołączone jest tylko spr. z wykonania zadania) Brak KRS (dołaczona 

jest tylko kopia wniosku o zmianę danych) Statut potwierdzony za zgodność z oryginałem 

niezgodnie z reprezentacją Podpisy niezgodne z reprezentacją (wg statutu wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób: Prezesa i jego Zastępcy, wniosek podpisał Prezes i Skarbnik 

1590 5488971 Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki Chełmno

Załączony do wniosku Statut nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby 

uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu wnioskodawcy. Statut został podpisany przez osobę, która nie wchodzi w skład 

Zarządu i nie ma pełnomocnictwa. Przekazane sprawozdanie merytoryczno-finansowe nie 

zostało opatrzone  klauzulą "za zgodność z oryginałem", zgodność z oryginałem nie została 

potwierdzona na każdej stronie przez osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją. Wniosek 

nie spełnia kryteriów Programu.

1591 5488991 Centrum Sportów Walki Champion Lubawa
do dokumentacji dołączono rachunek zysków i strat, nie uwzględniający dotacji, która zgodnie 

z wnioskiem w 2016 r. wynosiła 47 500 zł

1592 5489080
Uczniowski Klub Sportowy "Mikro" 

Ruszów
RUSZÓW

Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego - są rozliczenia umów z gmina 

Węgliniec. Brak podpisu sekretarza na statucie (jest podpis Prezesa)

1593 5489103
Gminny Klub Sportowy "GKS STRAŻAK 

BIDZINY"
Bidziny - z bilansu nie wynika kwota dofinansowania deklarowana we wniosku,

1594 5489173
Ludowy Klub Sportowy "Strażak" 

Dębowiec
Dębowiec

Brak dodatkowej informacji w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych 

dotacji   

1595 5489253 Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU Ostróda brak upoważnienia do podpisu

1596 5489295 WKS KAWALERIA
Tomaszów 

Mazowiecki
wysokość dotacji we wniosku niezgodna z załączonym sprawozdaniem finansowym

1597 5489444 Ludowy Klub Sporotwy Górki Myślenice

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut, rachunek wyniku, bilans) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut, rachunek wyniku, bilans) brak 

na każdej stronie adnotacji "za zgodność z oryginałem". 3) We wniosku w pkt VIII Preliminarz 

kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania (prowadzenie zajęć sportowych brak podanej liczby trenerów). 4) We 

wniosku w pkt. VI podana łączna liczba uczestników zadania większa niż podana  liczba 

zawodników w klubie do 18 roku życia w pkt. X ppkt. 1. 5) Wniosek pkt. V podana pozycja w 

ewidencji niespójna z pozycją podaną na wypisie ze starostwa.  
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1598 5489514 Liga Obrony Kraju Warszawa
1. Brak bilansu / sprawozdania za 2016 rok (przesłano za 2015). 2. Kalkulacja kosztów we 

wniosku nie uwzględnia wkładu własnego.

1599 5489557
Bytomski Sportowy Klub Taekwon-do 

,,Sonso''
Bytom - BRAK INFORMACJI O DOTACJACH W BILANSIE

1600 5489605
MIEDZYSZKOLNY KLUB PIŁKARSKI "LECH 

SPARTAKUS" ZIELONA GÓRA
Zielona Góra

brak  podpisu drugiej osoby  potwierdzającej dokumenty za zgodność z oryginałem (zapis w 

statucie &30)

1601 5489626 UKS Foxball Rzeszów
- błędna kalkulacja kosztów finansowych - termin realizacji zajęć sportowych w pkt. VI 

wniosku niespójny z pkt. VII

1602 5489659 Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe" Szczecin Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawą  o rachunkowości 

1603 5489679 Klub Sportowy Marol Jacentów Jacentów nieprawidłowe podpisy, brak upoważnienia, niepodpisany KRS 

1604 5489703
Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego Ligi 

Obrony Kraju "Sokół"
Zduńska Wola

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak pełnomocnictwa dla Skarbnika zg. z zapisem  

paragraf 40 statutu do podpisywania dokumentów.

1605 5489738 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

1606 5489814
UKS AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS 

KOŃSKIE 
KOŃSKIE

- Statut wnioskodawcy nie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez reprezentacje klubu - 

brak dotacji w bilansie

1607 5490037 Ludowy Klub Sportowy Wiewiórka Wiewiórka 1) We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak podanej liczby zawodników w klubie do 18 roku życia. 

1608 5490111
Kobiece Towarzystwo Sportowe Polonia w 

Bytomiu
Bytom

wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu 

1609 5490175 KLUB SPORTOWY PROCHOWICZANKA Prochowice

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy oraz brak adnotacji "za zgodność z oryginałem". 2) We wniosku w 

pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 02-01-2017 r. natomiast w pkt. VII 

Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 03-02-2017 r. 3) Wniosek pkt VIII Preliminarz 

kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania 

niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (zakup sprzętu sportowego). 

1610 5490224 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie Pszczyna
Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie Kopia spr. finansowego niepotwierdzona 

za zgodność z oryginałem

1611 5490274
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Dargfil"

Tomaszów 

Mazowiecki

Niespójność dotycząca wynagrodzenia trenera pomiędzy preliminarzem (37 400 zł) a 

kalkulacją kosztów (37 800 zł) Niespójność dotycząca organizacji obozu pomiędzy 

preliminarzem (22 184 zł) a kalkulacją kosztów (16 184 zł)
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1612 5490300
Uczniowski Klub Sportowy "Akademia 

Judo" Dębowiec
Dębowiec

1) Brak we wniosku wskazanej oraz podpisanej drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań zgonie ze statutem (§ 33 "...wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu"). 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) 

Wniosek pkt. IV ppkt. 2, pkt. X ppkt. 3 - wersja papierowa niespójna z wersją elektroniczną. 

1613 5490320
LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZORZA" W 

ZARZECZU 
Zarzecze

Błędna reprezentacja (zgodnie z KRS do zaciągania zobowiązań upoważnieni są Prezes lub 

Wiceprezes oraz skarbnik lub osoba upoważniona przez Zarząd. Wniosek podpisał Prezes i 

Wiceprezes. Brak upoważnienia dla Wiceprezesa  

1614 5490344
MIELECKI KLUB SPORTOWY "GRYF 

MIELEC"
MIELEC niespójna liczba uczestników we wniosku, kopie dokumentów nie podpisane przez 2 osoby

1615 5490491
Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka 

Sarnowa
Rawicz

brak bilansu lub sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Przedstawione dokumenty nie spełniają tych wymagań

1616 5490594 Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Batory 18" Białystok 1. Zaniżona dotacja wpisana we wniosku, niezgodna z rachunkiem zysków i strat

1617 5490737 Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Bralin Bralin V forma organizacyjna i okres działalności, łączna liczba uczestników zajęć = 0

1618 5490821 Ludowy Klub Sportowy Huragan Bodzanów

1) wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu - przedstawiono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania,  2) brak 

drugiej upoważnionej osoby w pkt IV ppkt 2 wniosku - osoby upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy,  3) brak upoważnienia dla wiceprezesa. Statut: "…wymagane 

jest współdziałanie Prezesa klubu i dwóch upoważnionych członków zarządu", zatem 

wymagane są 3 podpisy   4) brak 3 osoby 

1619 5490905
Uczniowski Klub Sportowy Maraton 

Pisarzowice
Pisarzowice brak informacji o kwocie dotacji

1620 5490927 KS Wiązownica Wiązownica - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1621 5490988 Klub Sportowy Polonia Marklowice Marklowice brak załączonego pełnomocnictwa dla dwóch wiceprezesów (zgodnie z zapisem w KRS)

1622 5491010 Uczniowski Klub Sportowy Handball 28 Wrocław
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o deklarowanym 

dofinansowaniu 

1623 5491086
Wiodący Ludowy Klub Sportowy Kmicic 

Częstochowa
Częstochowa

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych -  kserokopie: statutu , bilansu, rachunku wyników 

podpisane przez 1 osobę (Prezesa), a powinny być podpisy 2 osób zg. z paragraf  35 Statutu, 

brak dokumentu potwierdzającego  uzyskaną dotacje w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku.                     
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1624 5491108
Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" 

Małkinia Górna 
Małkinia Górna

Kopia statutu, zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepoświadczona za zgodność z 

oryginałem zgodnie z reprezentacją (zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a 

podpisał się tylko Prezes) Dołączono spr. merytoryczne z działalności klubu zamiast spr. 

finansowego. Przedstawiony dokument nie spełnia wymogów zgodnie z ustawą o 

rachunkowości   

1625 5491128 Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica Świdnica

1. Błędna reprezentacja. Zapis w statucie mówi: "... wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa lub Wiceprezesa Oraz Sekretarza lub Skarbnika". Wniosek 

podpisał jedynie Prezes. 2. Brak wskazanej wysokości dotacji na dokumentach finansowych 

przesłanych przez klub. W informacji dodatkowej przedstawiono przychód w punkcie: wpłaty 

sponsorów, dotacja UM : 3500 zł... we wniosku wpisano kwotę dotacji 2000 zł.

1626 5491264 Klub Sportowy LIPNO Stęszew
- brak upoważnienia w formie uchwały zarządu dla osób reprezentujących stowarzyszenie - 

par. 42 statutu

1627 5491404
Uczniowski Klub Sportowy Sława Jedynka 

Sławno
Sławno - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1628 5491489 Ludowy Klub Sportowy Cieszewo

1. brak wykazanej dotacji we wniosku - 0 zł; w sprawozdaniu finansowym została wskazana 

kwota 35 zł 2. błędna reprezentacja - dla ważności oświadczeń woli... wymagane jest 

współdziałanie prezesa i skarbnika lub dwóch innych upoważnionych... Wniosek został 

podpisany przez prezesa i wiceprezesa  

1629 5491532 Klub Sportowy ,,Boruta" Zgierz Zgierz

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1630 5491612
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Bór Oborniki 

Śląskie
Oborniki Śląśkie

1. Zaniżona dotacja. W rachunku Zysków i strat wykazano dotację w wysokości 46.000 zł 

natomiast we wniosku wpisano 36.000 zł. 2. Niezgodność w ilości trenerów (kalkulacja i pkt. 

VI).

1631 5491781
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Wilczek" Wilkowo
Wilkowo

Statut potwierdzony za zgodność niezgodnie z reprezentacją Brak potwierdzenia dotacji w 

sprawozdaniu finansowym

1632 5492131
Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego 

Pszczyna
Pszczyna

- brak sprawozdania finansowego za 2016 r. - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy (statut)

1633 5492162 Ludowy Klub Sportowy Lubań Tylmanowa Tylmanowa
wniosek i załączniki powinny być podpisany przez cały zarząd brak kalkulacji osób 

prowadzących zajęcia sportowe

1634 5492273 Ludowy Zespół Sportowy Rzozów
- wersja elektroniczna niezgodna z wersją papierową - nie wypełniono wszystkich punktów 

wniosku - brak załączonych do wniosku wymaganych dokumentów
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1635 5492359 Uczniowski Klub Sportowy KUSY PRZYŁĘK Perzyłęk

"dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących; 

prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" wniosek podpisał prezes - brak 

kwoty dotacji w bilansie 

1636 5492874 Szczecinecki Klub Karate Kyokushin Szczecinek

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 2) We wniosku w pkt 

VIII Preliminarz kosztów finansowych brak rozpisanej kalkulacji kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania (zakup sprzętu sportowego, organizacja obozu sportowego).

1637 5492918 Śląski Klub Petanque Carbon Katowice

1. BRAK aktualnego zaświadczenia sporządzonego na podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiającego weryfikację daty wpisu do  ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz pozycję (jest tylko Decyzja orzekająca 

o wpisie); 2. Bilans NIE zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 5 000 zł

1638 5492942 KLUB SPORTOWY "KORONA" BARGŁÓWKA Bargłówka - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty - brak bilansu

1639 5492977 UKS BANITA MILEJÓW Milejów bilans i statut nie zawiera klauzuli "za zgodność z oryginałem "oraz podpisów reprezentacji

1640 5493030 Uczniowski Klub Sportowy ZST Lubsko Lubsko

w sprawozdaniu finansowym, bilansie i rachunku zysków i strat BRAK pozycji zawierającej 

informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (zgodnie z wnioskiem 

kwota otrzymanych dotacji w 2016 r. wynosiła 66 301,00 zł)  statut potwierdzony za zgodność 

z oryginałem, nie można kto się podpisał (prawdopodobnie nie jest to członek zarządu). 

Reprezentacja dwuosobowa.

1641 5493051 Tarnowska Szkółka Bokserska Tarnów

Zgodnie z wypisem oraz statutem upoważnione są dwie osoby spośród: prezesa, sekretarza, 

dwóch upoważnionych członków zarządu. Wniosek podpisali prezes i wiceprezes 

(upoważnienia wiceprezesa nie załączono). We wniosku zadeklarowano dotację za 2016 r. w 

wysokości 13 800, a w rachunku zysków i strat wykazano dotację 8000 zł. Błędy rachunkowe 

w kalkulacji kosztów sprzętu sportowego we wniosku.

1642 5493092 Klub Sportowy Tempo Ramsowo Wipsowo Barczewo
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 2 "wymagane dokumenty - brak informacji o deklarowanej 

kwocie dotacji  

1643 5493190 UKS FREGATA Gdańsk
- kwota ozł deklarowana we wniosku niezgodna z kwotą w bilansie za 2016 79,810zł - błędna 

data wpisu do ewidencji

1644 5493338
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

"GROM" w Trojanowie
Trojanów

Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego. Jest sprawozdanie z realizacji 

zadania z gminą Trojanów.
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1645 5493412 Klub Sportowy Piast Pawłów w Zabrzu Zabrze

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia dla Wiceprezesa. Zgodnie z KRS i statutem § 41 

"Dla wydawania sum pieniężnych bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, a także 

podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowo-gospodarczych, 

upoważnieni są: Prezes oraz osoby do tego upoważnione przez niego, będące jednak 

członkami władz Klubu (Zarządu)".

1646 5493436 UKS Akademia Piłkarska Oświęcim Brzeszcze

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - torba z 

zestawem pierwszej pomocy nie  jest sprzętem przeznaczonym do prowadzeni zajęć 

sportowych  - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - statut nie zawiera 

inf. o sposobie reprezentacji (należy przesłać uchwałę do statutu dot. reprezentacji)

1647 5493479 KS Unia Stargard Stargard
- brak sprawozdania finansowego - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

1648 5493501
PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "WIRAŻ" W 

OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI
Brak informacji dodatkowej do spr. finansowego dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

1649 5493523 Stowarzyszenie Sportowe Kawashi Siedlce
Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o deklarowanej we wniosku kwocie 7000 zł 

przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy.

1650 5493584 Ludowy Zespół Sportowy "LEW" Pogorzela Pogorzela

- wniosek wysłano po terminie - reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu  - brak 

sprawozdania finansowego - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy - błędnie rozpisana kalkulacja kosztów 

1651 5493660 UKS Samson Kobylin Kobylin Wniosek podpisały osoby nieupoważnione.

1652 5493731
Uczniowski Klub Sportowy Tandem 

Grudziądz
Grudziądz

1. Zaniżona dotacja wpisana we wniosku. W Rozliczeniu jak i rachunku zysków i strat 

wykazano dotację w wysokości 1600 zł. We wniosku wpisano kwotę dotacji wysokości 0 zł.

1653 5493824 LKS Sokół Wola

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 50 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 55 000,00 zł. 2) Na 

przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans, dodatkowa informacja) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych.
1654 5494276 Klub Sportowy "FORTUNA" Głogówek Głogówek brak upoważnienia do podpisu, KRS nie potwierdzony za zgodność

1655 5494434 UMKS Victoria Ostrołęka 1. Brak bilansu (przesłano dwa sprawozdania z wykonania zadania publicznego)

1656 5494497 GLKS "Włókniarz" Moszczenica - BRAK INFORMACJI O DOTACJI W BILANSIE
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1657 5494765 Ludowy Klub Sportowy Czarnovia Czarna
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1658 5495082 Ludowy Klub Sportowy "Klimczok-Bystra" Bystra

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i 

Wiceprezesa. Zgodnie z KRS i statutem § 33 "Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i 

zobowiązań finansowych oraz majątku klubu wymagane są podpisy dwóch upoważnionych 

członków Zarządu w tym Prezesa i Zastępcy lub Skarbnika". 

1659 5495286
Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy 

Jedynka
Poznań

1. Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w 2016 r. na przesłanych dokumentach finansowych. 

Widnieje pozycja "wpłaty organizacji" w wysokości 29 000 zł natomiast we wniosku wpisano 

w rubryce o otrzymanej dotacji w 2016 r. 27 000 zł.

1660 5495413 Dolnobrzeski Klub Karate Kyokushin Brzeg Dolny

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 

w pkt VI.  z liczbą trenerów w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania - z wniosku wynika, że dofinansowaniem objęta 

będzie nie tylko wskazana sekcja

1661 5495456
Parafialny Klub Sportowy Św. Józef przy 

Parafii Rzymsko -Katolickiej

Kalwaria 

Zebrzydowska

" dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli zarządu klubu, w tym prezesa 

lub wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika" brak upoważnienia - Wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w roku 

2016.

1662 5495742
Szkolny Klub Sportowy "MEGA-GIM" 

Zawidz
Zawidz Kościelny

1) Wniosek pkt. VI brak podanej informacji o łącznej liczby uczestników zajęć sportowych oraz 

liczby osób prowadzących zajęcia sportowe.

1663 5495768 Klub Sportowy "Sokół" Szamocin Szamocin wniosek wysłany pocztą po terminie (24.04).

1664 5495907 Uczniowski Klub Strzelecki "Lesna"Leszno Leszno

Statut nie został potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby 

uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu wnioskodawcy. Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków 

publicznych nie jest spójna z przedstawionymi  kwotami w dokumentach finansowych.

1665 5495980
Międzyzakładowy Robotniczy Klub 

Sportowy "Kuźnia" Jawor
Jawor

1) Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS i statutem § 14 "Oświadczenia woli w imieniu 

Stowarzyszenie składają: Prezes, Wiceprezes oraz Główny Księgowy i Kierownik Klubu. 

Dokumenty finansowe podpisywane są wyłącznie przez członków Klubu upoważnionych przez 

Zarząd".

1666 5496045
Kociewski Parafialny Klub Sportowy "Cor 

Cordium"
Starogard Gdański

Statut i spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2 osoby 

upoważnione do reprezentacji

153/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

1667 5496161
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" 

Gdynia
Gdynia

- brak sprawozdania finansowego za 2016 r. - wnioskodawca chce przeznaczyć 

dofinansowanie tylko na obóz sportowy- zgodnie z programem przedmiotem dofinansowania 

są wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent 

obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty 

fakultatywne)

1668 5496191
Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy 

"KWISA"
Leśna 1. Kalkulacja kosztów rozpisana jedynie na wkład własny, nie uwzględnia dotacji.

1669 5496236
Prochowicki Klub Sportowy Taekwon-do 

Champion
Prochowice

1) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut niepotwierdzony "za zgodność z 

oryginałem",  2) brak podpisu drugiej osoby pod wnioskiem 

1670 5496283 UKS "Roszada" przy Sp2 Ełk Ełk

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak 

wszystkich podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów - środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na 

wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia na obozie

1671 5496311
Towarzyswo Sportowo-Kulturalne ORZEŁ 

Osiek
Osiek nad Notecią - wniosek wysłano po terminie - brak sprawozdania finansowego za 2016 r.

1672 5496370
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB  

SPORTOWY  "POPRAD"
Stary Sącz brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu

1673 5496391 UKS "SOKÓŁ" Wielkie Rychnowo Kowalewo Pomorskie
Przedstawione spr. finansowe nie spełnia wymogów zgodnie z ustawą o rachunkowości (brak 

bilansu, rachunku zysków i strat)

1674 5496419
Uczniowski Klub Sportowy "POGOŃ" 

Słupia
Słupia niekompletne sprawozdanie finansowe, nie dołączono  bilansu

1675 5496442 Klub Sportowy "ZABEŁCZE" Nowy Sącz

1. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch 

osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Podpisał się wiceprezes i sekretarz - brak upoważnienia; 2. statut wnioskodawcy 

potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez osoby 

uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu wnioskodawcy) - podpisał się tylko sekretarz, brak podpisu wiceprezesa; 3. Bilans nie 

zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie 

z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 21 000 zł;   

1676 5496619

Ludowy Zespół Sportowy Gminny Klub 

Sportowy Piomar Tarnów Opolski-

Przywory w Tarnowie Opolskim

Tarnów Op
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1677 5496667 KS Hokej-Start-Brzeziny Brzeziny
Brak sprawozdania finansowego (dołączone jest tylko spr. z wykonania zadania) Brak klauzuli 

za zgodność z oryginałem z każdej stronie statutu
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1678 5496692 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Biecz
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez reprezentację

1679 5496740
Akademia Zdrowia i Karate Tradycyjnego 

Włocławek
WŁOCŁAWEK

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych

1680 5496765
Uczniowski Klub Sportowy Tenisa 

Stołowego "Ósemka"  
Białystok

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących; Prezes, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" statut oraz bilans podpisała jedna 

osoba z reprezentacji

1681 5496807 UKS Sokolik Krosno Krosno
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

1682 5497012 Klub Sportowy BUDO Krosno Klub złożył dwa wnioski - drugi wniosek id 5560345 - rozpatrzony pozytywnie 

1683 5497032 Ludowy Klub Sportowy Standart Święcany Święcany

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

deklarowanym dofinansowaniu, 2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - kserokopie 

dokumentów niepotwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez reprezentację 

1684 5497052 Klub Sportowy "Neptun" Sokołów Podlaski
1. Brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w dołączonym 

bilansie. 2. Brak kalkulacji kosztów we wniosku.

1685 5497123
Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w 

Lublinie
Lublin

- pkt. VI wniosku, przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania NIE został wypełniony  

w pozycji - łączna liczba uczestników zajęć. 

1686 5497173 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek

- nieprawidłowo rozpisana kalkulacja kosztów finansowych- nie uwzględniono wkładu 

własnego na prowadzenie zajęć sportowych - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy (statut)

1687 5497202 Klub Sportowy Świt Działoszyce nieprawidłowe wyliczenie kosztów w pkt VIII, brak potwierdzenia wys. dotacji

1688 5497411
Stowarzyszenie Szachistów "Szachpol" w 

Łukowie
Łuków

W bilansie i rachunku wyników nie wyszczególniono dotacji za 2016 r. w wysokości 3 500 zł 

deklarowanej we wniosku.

1689 5497557 Klub Sportowy Zenit Międzybórz Międzybórz
- brak bilansu za 2016, klub przysłała sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 

publicznego - brak szczegółowej kalkulacji sprzętu sportowego

1690 5497577
LUDOWY KLUB SPORTOWY LEGION W 

BYDLINIE
Bydlin brak upoważnienia zgodnie ze statutem dla  prezesa oraz v-ce prezesa 

1691 5497657 Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego Jastrzębie Zdrój

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 54 112,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 60 000,00 zł.
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1692 5497687 Ludowy Klub Sportowy "Polonia Biała" Biała

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 56 

781,77 zł;  2.      Rozbieżności dot. zakupu sprzętu sportowego pkt. VI i pkt. VIII.

1693 5497757
Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy "Smerfy"
Rybnik Niewypełniona informacja o liczbie zawodników w klubie do 18 r.ż. pkt X

1694 5497807 UKS Floorball Gorzów Wlkp Gorzów
Brak potwierdzenia dotacji w sprawozdaniu finansowym Błędny termin obozu sportowego 

wskazany w pkt VI.

1695 5497855
Toruński Uczniowski Klub Sportowy 

Meduza
Toruń - BRAK DATY WPISU DO EWIDENCJI W ZAŚWIADCZENIU OD STAROSTWA

1696 5497875 Uczniowski Klub Biegacza im. St.Bąka Szubin 1. Zaniżona kwota dotacji wpisana we wniosku.

1697 5497896 Rugby Club Częstochowa Częstochowa
Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 4 trenerów, a kalkulacją 

kosztów finansowych - 3 trenerów 

1698 5498030 UKS WIKING ZARZECZE ZARZECZE

Błędna reprezentacja - podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane 

są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków zarządu. Podpisał się prezes i skarbnik - brak upoważnienia dla skarbnika;

1699 5498189 Wiejski Klub Sportowy ,,Górnovia" Sokołów Małopolski 
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - kserokopie dokumentów niepotwierdzone z 

oryginałem 

1700 5498210 Klub Sportowy KS Wisłoka Nowy Żmigród Nowy Żmigród

brak poświadczenia Statutu "za zgodność z oryginałem" zgodnie z reprezentacją na każdej ze 

stron (jest tylko podpis prezesa na 1 stronie) brak poświadczenia wypisu z ewidencji klubów 

sportowych  "za zgodność z oryginałem" zgodnie z reprezentacją (jest tylko podpis prezesa) 

brak sprawozdania finansowego    

1701 5498331
Ludowy Zespół Sportowy Tarchalanka 

Tarchały Wielkie
Tarchały Wielkie

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

1702 5498413 Stowarzyszenie Sportowe "Tenis Totalny" Bogatynia

1) brak upoważnienia dla członków zarządu reprezentujących klub. Zgodnie z par. 31 ustęp 5 

statutu: do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczęń woli 

w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego 

członków. 2) załączony dokument finansowy nie jest bilansem ani sprawozdaniem 

finansowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 3) niezgodność liczby godzin w 

programie pkt VII (185 godzin) z kalkulacją (180 godzin) 

1703 5498581
Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i 

Zdrowia Klub Karate Morawica
Morawica - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1704 5498610
Miejsko-Gminny Klub Sportowy HUTNIK 

Pieńsk
Pieńsk

wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu , przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadania  

1705 5498630 YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN SZCZECIN nieuwzględnienie we wniosku otrzymanej dotacji błędna reprezentacja
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1706 5498700
Gminny Ludowy Klub Sportowo -

Turystyczny "Tytan" w Wisznicach
Wisznice

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak dokumentu potwierdzenia otrzymanej dotacji 

w roku poprzedzającym złożenie wniosku

1707 5498820 Sekcja Sportów Walki Tomi-Sport Brzesko 1. Przesłano bilans za rok 2015/14. 2. Kalkulacja kosztów nie obejmuje wkładu własnego.

1708 5499163 K.S. GTV STADION ŚLĄSKI CHORZÓW 1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach finansowych.

1709 5499183

Gminny Ludowy Klub Sportowo-

Turystyczny "Agrosport" w Leśnej 

Podlaskiej

Leśna Podlaska

1. Kalkulacja kosztów we wniosku nie uwzględnia zadeklarowanego wkładu własnego w 

wynagrodzenie trenerów. 2. Brak daty rejestracji klubu na dołączonej decyzji o zmianie w 

ewidencji KS.

1710 5499392
Gminny Klub Sportowy Tygrys Huta 

Mińska
Huta Mińska

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych:  kserokopia statutu nieczytelnie podpisana(bez 

pieczątki imiennej) przez jedną osobę - zg. z paragrafem 22 oraz brak zapisu "Za zgodność z 

oryginałem" ustęp 5 wymagane są 2 podpisy jedynie taki zapis jest na ostatniej stronie 

kserokopii Statutu.

1711 5499457 Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce Ropczyce

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak 

specyfikacji sprzętu sportowego  - nie uzupełniono pkt. VI- miejsce realizacji obozu 

sportowego - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak wszystkich podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy

1712 5499818
TOWARZYSTWO SPORTOWE CHEMIK 

KĘDZIERZYN-KOŹLE
Kędzierzyn-Koźle

VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania, łączna liczba osób prowadzących 

zajęcia = 12, natomiast w kalkulacji 5 trenerów. Kosztorys sprzętu w tabeli 6 000,00zł a w 

kalkulacji 6054,00zł

1713 5499881 MLKS NURT Przemyśl 1. Bilans za rok 2015.

1714 5499915 KLUB SPORTOWY HUSARIA WIERUSZÓW Wieruszów

Brak statutu Podpisy niezgodne z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji (wniosek podpisał 

Prezes i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) wg zaświadczenia wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków zarządu spośród Prezesa, Skarbnika, Sekretarza

1715 5500097 Ludowy Klub Sportowy Pasternik Ochojno - BRAK BILANSU - ŁĄCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ = 0

1716 5500190
Ludowy Klub Sportowy "Promień" w 

Kowalewie Pomorskim
Kowalewo Pomorskie Niespójność liczby trenerów pomiędzy pkt VI (4) a kalkulacją kosztów (3)

1717 5500230
Akademia Piłkarska MOS Karkonosze 

Jelenia Góra
Jelenia Góra

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 78000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 79 000,00 zł.

1718 5500250 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn

- zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym wnioskodawcy kwota otrzymanych 

środków publicznych przekracza 200 tys. zł - niezgodność z założeniami programu - nie 

uzupełniono tabeli w pkt. VI- liczba sztuk sprzętu sportowego
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1719 5500388 Ludowy Klub Sportowy Trasa Zielona Góra

1. Zaniżona kwota dotacji. We wniosku wpisano 0 zł natomiast w rachunku wyników 

wykazano dotację w wysokości 92500 zł. 2. Brak upoważnienia do składania podpisu dla 

Prezesa. Statut mówi: "... Oświadczenie w sprawach majątkowych składają upoważnione 

osoby przez zarząd ORAZ główny księgowy w granicach umocowania.

1720 5500526
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sport 

z Kulturą" ZSO Wydminy
Wydminy sprawozdanie finansowe za 2015 rok

1721 5500675 LKS Naprzód Sobolów Sobolów
dokumenty potwierdzające za zgodność z oryginałem podpisała jedna osoba, wg zapisu w 

statucie i KRS powinny być dwa podpisy

1722 5500832 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Chemik Kędzierzyn-Koźle

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu ze starostwa (niezgodność z pkt IX ppkt 3) 

"wymagane dokumenty") - zadeklarowana kwota dotacji(13 900 zł) niezgodna kwotą 

przedstawioną w informacji dodatkowej(23 400 zł) - w programie zadania beneficjent 

przedstawia ilość zawodników uczestniczącą w zadaniu jako 25 natomiast w tabeli dotyczącej 

osób bezpośrednio dofinansowanych z MSiT widnieje liczba 18

1723 5500953 UKS METEOR Wąchock
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

1724 5501017 Śląskie Towarzystwo Strzeleckie Tychy

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak 

adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu - brak adnotacji za zgodność z 

oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

sprawozdaniu finansowym

1725 5501038 Uczniowski Klub Sportowy "SATORI Mikołów
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1726 5501204 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Szczekociny

1. Błędna reprezentacja. Według zaświadczenia klub nie posiada sekretarza, Pan Dariusz Czyż 

podpisany jako sekretarz posiada funkcję wiceprezesa. 2. Statut podpisany tylko przez 

Prezesa.

1727 5501253 Ludowy Klub Sportowy OPOCZNIANKA OPOCZNO

- dokumenty podpisała p.o prezes Katarzyna Derewęda Jankowska, natomiast pełniącym 

funkcje prezesa jest Robert Janowski, brak upoważnienia w formie uchwały dla Pani 

Jankowskiej.

1728 5501580 Stowarzyszenie Basket Suchy Las Suchy Las - BRAK KWOTY DOTACJI  W BILANSIE
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1729 5501860
Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej "PROMYK"
Ciechanów

1) Wniosek o dofinansowanie na realizacje zadania złożony (wysłany) po terminie  tj. 

04.05.2017 r. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 

2) "wymagane dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o 

deklarowanej kwocie dotacji w roku 2016. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

1730 5501880 Uczniowski Klub Sportowy Morawica Morawica
1. Brak bilansu. 2. Kalkulacja kosztów w wniosku nie uwzględnia prowadzenia zajęć 

sportowych.

1731 5502447
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"GOKSiT" Suchowola
Suchowola

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia do reprezentacji dla członka zarządu. Zapis w 

statucie mówi: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. Wniosek podpisał prezes i członek 

zarządu. 2. Kalkulacja kosztów nie zawiera wynajmu obiektów sportowych.

1732 5502582 Ludowy Klub Sportowy Sandomierz Sandomierz

- niewłaściwa reprezentacja wnioskodawcy we wniosku- brak upoważnienia dla wiceprezesa - 

brak we wniosku pkt. IV wpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - brak 

adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na statucie

1733 5502600 Klub Sportowy Canicuła Bytów Bytów 1. Brak daty rejestracji na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji.

1734 5502645
Uczniowski Klub Sportowy MOSiR 

Włodawa
Włodawa

1. okres prowadzenia zajęć pokrywa się z okresem obozu. 2. obóz sportowy realizowany w 

miejscu prowadzenia zajęć. 3. zadeklarowano brak zawodników w klubie.

1735 5502667 LKS Sokół Orzech Orzech

- reprezentacja niezgodna z par. 36 statutu- brak upoważnienia dla osób reprezentujących 

stowarzyszenie - brak sprawozdania finansowego - brak daty rejestracji klubu na 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - 

niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą trenerów - 

liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania

1736 5502688 LKS Wisła Mała Wisła Mała
Niezgodna reprezentacja.  W KRS: prezes/ wiceprezes + sekretarz/ główny księgowy.  We 

wniosku: prezes + skarbnik. Brak informacji o doatacjach w dokumentach finansowych.

1737 5502735 STOWARZYSZENIE PŁYWACKIE SWIMMERS WARSZAWA
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu - brak szczegółowej 

kalkulacji kosztów finansowych- prowadzenie zajęć
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1738 5502869 Lks Górzanka Nawojowa Góra Nawojowa Góra

" dla ważności oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 

wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli w tym prezesa, skarbnika 

i innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa" brak upoważnienia w formie uchwały - brak 

klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie 

1739 5503174
Uczniowski Klub Sportowy Góral przy 

Gimnazjum w Muszynie
Muszyna

1) brak drugiego podpisu na poświadczeniu statutu "za zgodność z oryginałem" 2) nie 

wskazanie w dokumentach finansowych kwoty dotacji ze środków publicznych 

1740 5503398 Klub Sportowo-Turystyczny "Włókniarz" Chełmża - brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie

1741 5503419 Ludowu Klub Sportowy "Iskra" Połomia Połomia
- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

zawartą w sprawozdaniu finansowym

1742 5503563 Olszyński Klub Sportowy " OLSZA" Olszyna Olszyna
Brak sprawozdania finansowego, dołączone jest tylko spr. z wykonania zadania Kopie 

dokumentów niepodpisane zgodne z repreznetacją

1743 5503699 Ludowy Klub Sportowy "Zryw" w Bielsku Bielsk 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

1744 5503796 Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego Sochaczew 
1 Brak informacji odnośnie przyznanej dotacji w 2016 roku na przesłanych dokumentach 

finansowych.

1745 5503858
Konstantynowski Klub Sportowy 

"Włókniarz"
Konstantynów Łódzki

- wniosek wysłany po terminie (25.04.2017) - brak cen poszczególnych elementów sprzętu 

sportowego

1746 5503998 Stowarzyszenie BESTIOS Białystok
Niespójność liczby trenerów pkt VI (3) kalkulacja kosztów (4) Brak liczby sprzętu w pkt VI 

Przedmiot zakupu sprzętu sportowego w pkt VI niespójny z kalkulacją kosztów

1747 5504020 LUKS Księżyno Księżyno
- statut podpisany przez jedna osobę z reprezentacji - kserokopia zaświadczenia ze starostwa 

nie potwierdzona za zgodność z oryginałem

1748 5504043 Klub Sportowy "SPEED" Jasło
- statut wnioskodawcy  nie podpisany przez dwie osoby uprawnione do reprezentowania 

klubu

1749 5504276 Sycowski Klub Sportowy POGOŃ Syców
rozbieżność kosztów finansowych (pkt. VIII) wypełnionego preliminarza   w stosunku do  

kalkulacji  kosztów  finansowych - różnica 206,00 zł

1750 5504427
Miejskie Towarzystwo Pływackie 

Kormoran
Olsztyn brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie
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1751 5504457
Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje 

Mielec
Mielec

1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 8 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 4 

trenerów; 2.     W bilansie i rachunku zysków i strat BRAK pozycji zawierającej informację o 

wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (zgodnie z wnioskiem kwota 

otrzymanych dotacji w 2016 r. wynosiła 64 400 zł); 3. statut wnioskodawcy potwierdzony za 

zgodność z oryginałem przez prezesa (reprezentacja dwuosobowa); 4. BRAK aktualnego 

zaświadczenia sporządzonego na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy, umożliwiającego weryfikację daty wpisu do  ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy (została przesłana decyzja w spr dokonania zmian w ewidencji) 

1752 5504477 Uczniowski Klub Sportowy Don Bosko Szczecin statut potwierdzony za zgodność niezgodnie z reprezentacją

1753 5504575
Młodzeżowy Klub Sportowy "Sygnał" 

Chodel w Chodlu
Chodel

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek pkt. V brak wpisanej pozycji/numeru w ewidencji pod 

którym Klub został zarejestrowany. 

1754 5504603
Ludowy Klub Sportowy ZORZA Łęki 

Dukielskie
Łęki Dukielskie

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla członka Zarządu. 

Zgodnie z KRS i statutem § 28 "Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, dwóch upoważnionych członków Zarządu".

1755 5504716 Klub Sportowy Orz Goworowo Goworowo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 

3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.

1756 5504737 Klub Piłkarski "Bór" Oborniki Śląskie Oborniki Śląskie
Niespójna kwota dotacji pomiędzy wnioskiem (41 000 zł) a spr. finansowym (45 500 zł) 

Niespójna liczba trenerów pkt VI (4) kalkulacja kosztów (2)

1757 5504955 Ludowy Klub Sportowy "DĄB" Paszkówka Paszkówka
braki formalne: - brak statutu - brak krs/ wyciągu z ewidencji - brak dokumentu 

poświadczającego wysokość dotacji w 2016 r
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1758 5505153 Ludowy Klub Sportowy w Izdebkach Izdebki

- reprezentacja niezgodna z KRS- brak upoważnienia dla skarbnika; sposób reprezentacji 

wskazany w statucie niezgodny z KRS - brak sprawozdania finansowego - niezgodność liczby 

osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania - z programu zadania wynika, że zajęcia będą prowadzone od 2.01-30.11, co jest 

niespójne z termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI 

1759 5505498 Ciechanowski Klub Sportowy "Jurand " Ciechanów
- w kalkulacji uwzględniono zakup dresów dla trenerów oraz kierownika drużyny, zakup 

dresów dla trenerów nie spełnia kryteriów programu klub

1760 5505559 Miejski Klub Sportowy "Piast" Osiek Osiek

-" DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH 

WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZADU I 

GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO" brak podpisu drugiej osoby z reprezentacji W STATUCIE

1761 5505717
Ludowy Klub Sportowy "Zameczek" 

Czernica
Czernica

1. kalkulacja kosztów prowadzenia zajęć sportowych NIE została rozpisana w pkt. VIII 

wniosku; 2. w sprawozdaniu finansowym, bilansie i rachunku zysków i strat BRAK pozycji 

zawierającej informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (zgodnie z 

wnioskiem kwota otrzymanych dotacji w 2016 r. wynosiła 46 700, 00 zł) 

1762 5505740 Automobilklub Gorzowski Gorzów Wielkopolski wnioskodawca przewiduje jedynie organizację obozu sportowego 

1763 5505838
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"MUKS 21"
Płock

- dotacja w bilansie (44.500,00zł), niezgodna z dotacją deklarowaną we wniosku (41 000,00zł) 

"dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw,obowiązków majątkowych klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch członków zarządu" statut podpisała jedna osoba

1764 5506087
Szczycieńskie Stowarzyszenie Sportów 

Walki i Rekreacji Katana
Szczytno

1. Statut nie podpisany "za zgodność z oryginałem". 2. Brak wyszczególnionej dotacji za rok 

2016 na przesłanych dokumentach finansowych. 3. Błędna kalkulacja kosztów za obóz 

sportowy. 

1765 5506184 PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU PŁOŃSK

Rozbieżności kwot dotacji: sprawozdanie finansowe (informacja dodatkowa) zawiera 

informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 169 000,00 zł - 

zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 0 zł

1766 5506216 Towarzystwo Sportowe ISKRA Lasowice Tarnowskie Góry - reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu  - brak sprawozdania finansowego za 2016 r.
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1767 5506301 Klub Sportowy "Szczawa" Szczawa Szczawa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej 

informacji. 3) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 01-02-

2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 01-04-2017 r. 4) 

Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą trenerów - 

liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania. 5)  We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania zakup sprzętu sportowego 

wykazano kwotę 7326,00 zł natomiast w tabeli "koszty" wykazano kwotę zakupu sprzętu 

sportowego na 5 568,00 zł. 6) Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 941 w pkt 

VI. "rodzaj sprzętu (specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - liczba 1067.

1768 5506368 Ludowy Klub Sportowy Mlexer Elbląg

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak pełnomocnictwa do podpisywania 

dokumentów dla V-ce Prezesa Członka Zarządu zg. z paragrafem 36 statutu i KRS, błędne 

podsumowanie kosztów na sprzęt sportowy - po stronie ogółem w opisie  kwota 10 4000,00 

zaś w kalkulacji kosztów(tabela) jest wpisana kwota 5200,00zł.

1769 5506389 Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek" Chełmek

1. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez 

osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy) - podpisał się tylko prezes na ostatniej stronie, brak 

pieczęci za zgodność z oryginałem.

1770 5506452
Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA 

Skierniewice
Skierniewice

wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu  

1771 5506472 Stowarzyszenie Sportowe LKS POTOK Więckowice
- w bilansie kwota dotacji to 50 600zł, a we wniosku kwota otrzymanych środków 35 500zł - 

sekcje sportowe nie dokonano wyboru sportu

1772 5506514
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIK w 

LUBICHOWIE
Lubichowo

wniosek wysłany po terminie (24.04.2017) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 2 "wymagane 

dokumenty - brak bilansu/sprawozdania finansowego 

1773 5506927 Ludowy Klub Sportowy Lyski Lyski
- reprezentacja niezgodna z par. 32 statutu - brak pełnomocnictwa dla osób reprezentujących 

stowarzyszenie - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII

163/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

1774 5506990 Uczniowski Klub Sportowy Gościeradów Gościeradów

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. (Klub 

przedłożył samą informację dodatkową do sprawozdania finansowego). 2) Wniosek niezgodny 

z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego 

ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak 

podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 4) Brak dołączonej do wniosku 

upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla członka Zarządu. Zgodnie ze statutem § 28 "Dla 

ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu". 

1775 5507109 Klub Sportowy Szczyt Szczytniki Szczytniki

" do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

sprawach majątkowych wymagane sa podpisy dwóch upoważnionych przez zarząd " brak 

upoważnienia, podpisują się prezes i wiceprezes

1776 5507145
Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" 

Czyżowice
Czyżowice

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych : bilans nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych, wniosek podpisały osoby nie upoważnione 9 brak 

upoważnienia dla wiceprezesa zgodnie z zapisami w statucie).

1777 5507207
Ludowy Karwodrzański Klub Sportowy w 

Karwodrzy
Karwodrza

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez jedną osobę,  brak upoważnienia zarządu dla prezesa i zastępcy : "…wymagane jest 

upoważnienie przez zarząd - prezesa i skarbnika oraz 2 osób -  członków zarządu 

1778 5507380 Klub Sportowy "Helena" w Nowym Sączu Nowy Sącz

1. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez 

osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy) - podpisał się tylko prezes, brak podpisu drugiego 

członka zarządu; 2. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są 

podpisy upoważnionych co najmniej dwóch członków zarządu Podpisał się tylko prezes - brak 

upoważnień.
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1779 5507511 LKS Jutrzenka Bychlew Bychlew

W sprawozdaniu finansowym za 2016 rok nie wskazano wysokości dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. Wskazano jedynie wysokość przychodów  (inne przychody określone 

statutem w wys. 62 500 zł) a w informacji dodatkowej wskazano, że środki na cele statutowe 

pozyskano z dotacji ze środków Gminy Pabianice i Powiatu Pabianickiego nie wskazując ich 

wysokości. Jednocześnie we wniosku wpisano wysokość dotacji w 2016 r. w wysokości 61 tys 

zł. Trudno zweryfikować tę kwotę. 

1780 5507644 Gminny Klub Sportowy "DĄBROVIA" Stara Dąbrowa
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na 

sprawozdaniu finansowym

1781 5507874 Ludowy Klub Sportowy Wicher Stróża

Niezgodność kwoty dla otrzymanych w roku poprzednim dotacji. W sprawozdaniu 

finansowym widnieje kwota 28 tys (dotacja z Urzędu Gminy), która nie została w ogóle ujęta 

we wniosku statut potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie z reprezentacją 

(podpisał tylko prezes) Wniosek podpisany przez osoby nieupoważnione (brak upoważnienia 

dla Skarbnika)
1782 5507968 Klub Sportów Walki KYOKUSHIN Zielonka 1. Brak wskazanej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach finansowych.

1783 5508105
Gminny Klub Sportowy ARMATY Stoczek 

Łukowski
Stoczek Łukowski

sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla wiceprezesa niezgodność 

między ilością sprzętu (płotki ograniczające pole gry)- w pkt. VI wskazano 8 szt. a kalkulacja 

rozpisana jest na 6 szt

1784 5508127
Uczniowski Klub Sportowy Gminy 

Brzeszcze
Brzeszcze - z bilansu kwota dotacji 39 000,00zł a we wniosku kwota deklarowana 24 000,00zł

1785 5508187
Pszczyński Ludowy Klub Sportowy 

Pszczyna
Pszczyna - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie, wypisie z ewidencji

1786 5508325 Klub Sportowy "ROKIS" Radzymin
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 22 000 zł   

1787 5508425 Gminny Klub Szachowy "Hetman" Pilzno Pilzno

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut, zaświadczenie ze starostwa oraz decyzja ze 

starostwa) brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.2) Wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonego 

zaświadczenia ze starostwa oraz decyzji brak  adnotacji "za zgodność z oryginałem".

1788 5508463 AKS RZESZÓW RZESZÓW - brak sprawozdania finansowego za 2016 r.
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1789 5508536 Uczniowski Klub Sportowy "Liberator" Nieszkowice Wielkie

1) Brak we wniosku podpisu drugiej osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgonie ze 

statutem (§ 28 "...wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu"). 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak 

podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak 

adnotacji "za zgodność z oryginałem". 4) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 4) „wymagane dokumenty” – brak potwierdzenia statutu za 

zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby uprawnione/upoważnione do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

1790 5508618 GMKS "STRZELEC" we Frysztaku Frysztak

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 10 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 6 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) Przedłożony "bilans" nie został 

sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości (pkt. VI ppkt. 10) "główne warunki realizacji").

1791 5508684 Zjednoczeni Zarów Żarów

Wniosek wysłany po terminie (22 kwietnia) Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym 

dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji Niespójność liczby trenerów pkt VI (0) kalkulacja 

kosztów (2)

1792 5508746
Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w 

Strumieniu
Strumień

Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w dokumentach finansowych. Wykazane O zawodników 

w klubie.

1793 5508798 MKS Swim Academy Termy Jakuba Oława Oława

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek pkt. VII brak rozpisanego programu zadania.
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1794 5509155
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

TARGOWIANKA 
Targowisko

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę 

rozpoczęcia 15-06-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia 

zajęć 15-05-2017 r. 3) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu 

dla Prezesa i Skarbnika. Zgodnie z KRS i statutem § 34 "Dla ważności oświadczeń woli w 

imieniu Klubu w zakresie prawa o obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie 

dwóch umocowanych przedstawicieli, w tym Prezesa, Skarbnika i innej osobie, której 

udzielono pełnomocnictwa". 

1795 5509254 KRZYCKI KLUB TENISOWY WROCŁAW
Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (0 zł) a spr. finansowym (3 300 zł) Brak 

klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie Program zadania zbyt ogólnikowy

1796 5509360 KLUB SPORTOWY "GWARDIA" BIAŁOŁĘKA Białołęka

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na 

wypisie z ewidencji - niekompletny statut (zgodnie z wypisem z ewidencji par. 28 wskazuje 

sposób reprezentacji) - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 5 w 

pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania

1797 5509385
Gminny Klub Sportowy "Spójnia" w Małej 

wsi
Mała Wieś

- brak sprawozdania finansowego- zgodnie z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji 

ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy

1798 5509409 Klub Sportowy Łochowo Łochowo
1) brak podpisu drugiej osoby z prezydium klubu na statucie, 2)  nie wskazanie w 

dokumentach finansowych kwoty dotacji

1799 5509497
 ŁASKARZEWSKI KLUB SPORTOWY 

PROMNIK 
Łaskarzew

1. sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 110 000 

zł;  2. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez jedną osobę; 

3.      zgodnie z programem zadania - sekcja piłki nożnej liczy 25 uczestników,a  sekcja tenisa 

stołowego 20 uczestników - zgodnie z tabelą pkt. VI  - łącznie 25 uczestników.
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1800 5509694 Uczniowski Klub Sportowy Jedenastka Wejherowo

- brak sprawozdania finansowego - niespójność daty rejestracji klubu między wnioskiem, a 

zaświadczeniem o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu - 

wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz brak 

wszystkich podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy- statut 

1801 5509806 Uczniowski Klub Sportowy ŚREM ŚREM sprawozdanie finansowe za 2015 rok, niezgodność kwoty dotacji.

1802 5509908 Budowlany Klub Sportowy w Lublinie Lublin
- BŁEDNA KALKULACJA W TABELI KWOTA ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ 16 000,00ZŁ A W 

KALKULACJI 10 000,00ZŁ, W ORGANIZACJI OBOZU 16 000,00ZŁ A W KALKULACJI 12 000,00ZŁ

1803 5510020 Zakopiański Klub Judo "Yamabushi" Zakopane KRS nie potwierdzony za zgodność, różne kwoty dotacji w dokumentach

1804 5510090 Klub Piłkarski „Legion” Tomaszowice Tomaszowice
Podpisy osób upoważnionych - zgodnie z KRS oświadczenia w sprawach majątkowych... 

składają dwie osoby z pośród uprawnionych członków zarządu  - brak upoważnienia.

1805 5510110 Stowarzyszenie GTW Gliwice

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 36220,50 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wynika, że kwota otrzymanych dotacji przekroczyła 

200 000,00 zł. (pkt. VI ppkt. 9 "główne warunki realizacji"). 2) We wniosek w pkt. VI rodzaj 

sprzętu sportowego (specyfikacja) wykazana tablica wyników nie jest sprzęt sportowy do 

prowadzenia zajęć lecz wyposażeniem obiektu (klubu).

1806 5510181
Uczniowski Klub Sportowy "Rotuz 

Bronów"
Bronów

Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych - w informacji 

dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016 nie ma konkretnie informacji O 

DOTACJI W KWOCIE 38 000 ZŁ. 

1807 5510214 UKS KONICZYNKA KROSNO KROSNO Brak informacji w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

1808 5510299 Ludowy Klub Sportowy „Promień” Przeginia

Zgodnie z KRS  wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli w tym 

Prezesa, Skarbnika lub i innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa. Wniosek podpisał 

Prezes i Skarbnika, ale brak upoważnienia dla podpisujących wniosek. Program zadania we 

wniosku na poziomie zbyt ogólnikowym 
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1809 5510365 Ludowy Zespół Sportowy "SPARTA" Bystrzyca Kłodzka

Kopie dokumentów (statut, wpis do ewidencji) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem 

wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI 

(zakres rzeczowy zadania) - 2 trenerów, a kalkulacją kosztów finansowych - 1 trener 

Niewypełniona informacja o liczbie uczestników w klubie do 18 r.ż. (pkt X) Brak sprawozdania 

finansowego. Dołączony jest tylko CIT

1810 5510611 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 15200,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 19 700,00 zł.

1811 5510740
Ludowy Klub Sportowy „Plon” Błotnica 

Strzelecka 
Błotnica Strzelecka

Kopie dokumentów (statut, spr. finansowe, wpis do ewidencji) niepotwierdzone za zgodność z 

oryginałem zgodnie z reprezentacją. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a 

podpisał się tylko Prezes. Niespójność ilości sprzętu pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy 

zadania) - folie taktyczne - 5 szt., a kalkulacją kosztów finansowych - folie taktyczne 4 szt.

1812 5510959 Uczniowski Klub Sportowy Jankowa

1. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch 

osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Podpisał się prezes i członek zarządu - brak upoważnienia;  2. statut wnioskodawcy 

potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez osoby 

uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu wnioskodawcy) - podpisał się tylko prezes, brak podpisu drugiej osoby.  

1813 5510980 Gdańsk Curling Club Gdańsk niespójność w dokumentacji dot. wys. dotacji za 2016 

1814 5511053 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Ślesin

Zgodnie ze statutem reprezentację Klubu stanowią dwie osoby, w tym prezes lub sekretarz. 

Inne osoby mogą reprezentować Klub wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa Zarządu. 

Wniosek podpisał prezes i wiceprezes. Upoważnienia wiceprezesa nie załączono. Statut i 

sprawozdanie finansowe za zgodność podpisał tylko prezes.

1815 5511160 Uczniowski Klub Sportowy ŻAKI Taczanów Pleszew

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2) wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty 

wpisu do rejestru na zaświadczeniu 

1816 5511221 LZS Pogoń Smętowo Smętowo Graniczne

- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu- z przedłożonej dokumentacji wynika, że Paweł 

Świderski pełni funkcję sekretarza - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - brak sprawozdania 

finansowego
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1817 5511445 GMINNY KLUB SPORTOWY GROMNIK Gromnik

- reprezentacja niezgodna z par. 24 statutu - brak upoważnienia w formie uchwały zarządu dla 

sekretarza - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy - brak 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1818 5511800 Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej Ostrołęka - BRAK DATY WPISU DO EWIDENCJI W ZAŚWIADCZENIU OD STAROSTWA

1819 5511861 Szkółka Piłkarska LKS Łąka Soccer Kids Łąka
- brak kwoty dotacji w bilansie X informacje o działalności wnioskodawcy, informacja o liczbie 

zawodników w klubie do 18. roku życia = 0

1820 5511903

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki 

Nożnej Powiatu Łańcuckiego 

MŁodzieżowy Klub Piłkarski "Junior" 

Łańcut

Łańcut

Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy

1821 5511984 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AQUATOR KOZIENICE
brak wyszczególnionej kwoty dotacji -Rachunek zysku i strat 42 585,00 , wniosek 26 000,00 , 

brak uchwały zarządu  -upoważnienia 

1822 5512014
Uczniowski Klub Sportowy "Gwoździk" w 

Gwoźnicy Dolnej

Szkola Podstawowa w 

Gwoźnicy Dolnej

Brak spójności informacji dot. otrzymanych dotacji ( rozbieżność wniosku i sprawozdania 

finansowego).

1823 5512034 UKS Hetman Żydowo Żydowo

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia do reprezentacji. Zapis w statucie mówi: "... 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa i Sekretarza, lub Prezesa i 

upoważnionego członka zarządu. Wniosek podpisał Prezes, Wiceprezes i Skarbnik. 2. 

Kalkulacja kosztów nie zawiera kosztów wynajmu obiektów sportowych.

1824 5512057 Ludowy Klub Sportowy "Ostrowianka" Ostrów Mazowiecka
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

1825 5512081
MIEJSKI KLUB SPORTOWY W  SZCZAWNIE 

ZDROJU
SZCZAWNO ZDRÓJ

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (83 871,50 zł) a spr. finansowym (98 871,50 

zł) Nie ujęto dofinansowania z MSiT z 2016 r.

1826 5512103
Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Miłośników Sztuk Walki A.K."ANDREX"
Elbląg

- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych - brak informacji o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych w 2016 r.
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1827 5512152 Uczniowski Klub Sportowy Nafciarz Ropienka

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla członka Zarządu. 

Zgodnie ze statutem § 27 "Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu". 2) 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 3) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli 

"koszty".

1828 5512173
Stowarzyszenie Klub Sportowy "Triathlon 

Szczecinek"
Szczecinek

Statut wnioskodawcy nie  potwierdzony za zgodność z oryginałem jak również na pozostałych 

i  wymaganych dokumentach brak potwierdzenia  

1829 5512218 Klub Sportowy Stegna Parchowo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji (statut, dokumentacja finansowa) brak adnotacji "za zgodność z 

oryginałem". 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) 

„wymagane dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z 

ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

1830 5512242
Miejski Klub Sportowy "Górnik 1956" 

Łęczyca
Łęczyca - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od  starosty

1831 5512323 LKS Sokół Sietesz Sietesz

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - do składania oświadczeń woli wymagane jest 

współdziałanie prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza - brak daty rejestracji klubu na 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - brak 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1832 5512382
Międzyszkolny Klub Sportowy Tęcza 

Kościan
Kościan

- niewłaściwa reprezentacja wnioskodawcy we wniosku, brak upoważnienia w formie uchwały 

zarządu dla wiceprezesa - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w 

pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania

1833 5512443
Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
Skierniewice

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1834 5512487 Klub Sportowy Hutnik Kraków Kraków
brak potwierdzenia zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

1835 5512507 Gliwickie Towarzystwo Futsalu Gliwice błąd formalny- sprawozdanie za 2015 rok, brak informacji o dotacjach
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1836 5512769
Uczniowski Klub Sportowy "Ognisko" 

Rydułtowy
Rydułtowy

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1837 5512834
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS DAR 

Placencja
Placencja w załączonych dokumentach finansowych nie wyszczególniono kwoty dotacji

1838 5512858
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół i 

Przedszkola w Krośnicach ,, BONA FIDE"
Krośnice

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1839 5512906
Uczniowski Klub Sportowy Włókiennik 

Łódź
Łódź Brak wypełnionego pola przy udziale wolontariuszy pkt IX

1840 5512967
Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ" 

Drawsko
Drawsko

1. Brak daty rejestracji klubu na przesłanym Zaświadczeniu. 2. Zaniżona dotacja. Na 

przesłanych dokumentach finansowych skazano dotację w wysokości 12 500 zł natomiast we 

wniosku wpisano 0 zł. 3. Błędna reprezentacja. Brak upoważnienia dla członka zarządu. Zapis 

w statucie brzmi: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. We wniosku podpisał się prezes i 

członek zarządu.

1841 5512988
Uczniowski Klub Sportowy Szkółka 

Piłkarska Legia-Bart
Bartoszyce 1. Statut bez zapisu "za zgodność z oryginałem".

1842 5513030 KLUB SPORTOWY GROM WOLSZTYN WOLSZTYN
Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawą  o rachunkowości ( brak potwierdzenia dotacji w 

kwocie - 80 100,00  w dokumentach )

1843 5513143 Bocheński Klub Sportowy Bochnia
1. dołączono sprawozdanie finansowe za 2015 r.; 2. statut potwierdzony za zgodność z 

oryginałem tylko przez jedną osobę - reprezentacja dwuosobowa.

1844 5513320 Uczniowski Klub Sportowy Tom Bee Team Czarny Las podpisy niezgodnie z reprezentacją

1845 5513387
Uczniowski Klub Sportowy "Arka" w 

Umieszczu
Umieszcz

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na 

wypisie z ewidencji

1846 5513490 Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie Katowice

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy - brak 

upoważnienia dla członka zarządu - niepoprawnie wypełniony pkt. V wniosku- data rejestracji 

klubu

1847 5513562 Ludowy Zespół Sportowy Cielcza

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez jedną z dwóch osób,  wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak 

informacji o dofinansowaniu 

1848 5513625 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SNIKERS RĘKORAJ

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak 

podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów
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1849 5513648 Głuchołaski Klub Kolarski "VICTORIA" Głuchołazy

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1850 5513736 Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki Łask -brak wyodrębnionej kwoty dotacji w sprawozdaniu finansowym lub bilansie

1851 5513762 LUDOWY KLUB SPORTOWY "WIERCHY" Pasierbiec Brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu dot. rejestracji klubu w ewidencji

1852 5513797
MSIS - Młodzieżowe Stowarzyszenie 

Inicjatyw Sportowych
Mrągowo 1. Bilans za rok 2015.

1853 5513852
Uczniowski Klub Sportowy Delfinek 

Chodzież
Chodzież

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia do reprezentacji dla v-ce prezesa. Zapis w 

statucie mówi: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. Wniosek podpisał prezes i v-ce prezes. 

2. Błędna kalkulacja kosztów.

1854 5513921
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pniewska 

Liga Futsalu
Pniewy - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty - brak kwoty dotacji w bilansie

1855 5513980 Miejski Klub Pływacki Szuwarek Piła Piła

Błędnie wypełniony formularz wniosku - w pkt. VI Przedmiot i zakres wnioskowanego 

dofinansowania, nie została wykazana liczba uczestników zajęć sportowych (brak wypełnionej 

tabeli).

1856 5514055 Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 Warszawa

Złożona kopia wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych nie została opatrzona 

klauzulą "za zgodność z oryginałem" i potwierdzona podpisem przez osoby uprawnione do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy zgodnie 

ze Statutem ( podpis złożył Prezes, brakuje podpisu jeszcze jednego członka zarządu). 

Wykazana we wniosku kwota dotacji (w pkt. III) jest niezgodna z kwotą podaną w 

dokumentach finansowych.
1857 5514106 Miejski Klub Sportowy Janów Lubelski 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

1858 5514127
Ludowy Zespół Sportowy Amator w 

Maszewie Dużym
Maszewo Duże - brak kalkulacji trenerów - brak bilansu 

1859 5514167
Uczniowski Klub Sportowy Orzeł 

Moszczenica
Jastrzębie-Zdrój

Dołączono spr. finansowe za 2015 rok Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres 

rzeczowy zadania) - 4 trenerów, a kalkulacją kosztów finansowych - 2 trenerów
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1860 5514241 MUKP Warszawianka WOdny Park Warszawa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. VI ppkt. 10) „główne 

warunki realizacji” - kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych wnioskodawcy w roku 

poprzednim przekracza 200 000,00 zł.  2) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku z otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 

113 000,00 zł, natomiast z przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 

2016 r.)  wykazano kwotę dotacji 256 943,00 zł. 3) Wniosek niezgodny z założeniami 

programu konkursowego - dofinansowanie dotyczy jedynie organizacji obozu sportowego.

1861 5514330 UKS "Ekler Baranówka" Wysiołek Luborzycki 

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) We 

wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia.  4) 

Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 24 w pkt VI. "rodzaj sprzętu 

(specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania - liczba 28.

1862 5514417 Klub Sportowy Zdrowie Garwolin Garwolin

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 3) Brak dołączonej do 

wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Wiceprezesa. Zgodnie ze statutem § 28 

"Dla ważności oświadczenia w zakresie prawa do podejmowania zobowiązań majątkowych 

oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu".

1863 5514500 Akademia Piłkarska Oleśnica Oleśnica - błędna kalkulacja  - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty

1864 5514562 KS Energetyk Siechnice Siechnice

1. Bilans nie zawiera informacji o wysokości przyznanej dotacji w 2016 roku. 2. Brak daty 

rejestracji na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji. 3. Terminy realizacji wskazany w tabeli jak 

i kalkulacji kosztów różnią się od siebie.

1865 5514582 Kwidzyński Ośrodek Piłkarski "RODŁO" Kwidzyn

1. Błędna reprezentacja. Wnioskodawca złożył podpisy w formie nieczytelnych parafek, bez 

pieczątki, poza wskazaną tabelą na podpisy. Brak możliwości zweryfikowania czyje podpisy 

widnieją na wniosku. 2. Zaniżona dotacja we wniosku (wpisano 150 000 zł natomiast w 

informacji dodatkowej zadeklarowano 151 500 zł)

1866 5514654 SKF JURA Basket Zabierzów Zabierzów Brak sprawozdania finansowego Wniosek podpisany przez osoby nieupoważnione
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1867 5514677
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 

Podstawowej w Hańczowej
Hańczowa

1. Brak dołączonego bilansu.  2. Brak upoważnienia do reprezentacji dla członka zarządu. 

Zapis w statucie brzmi: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu". Na wniosku podpisał się Prezes i 

Członek Zarządu. 

1868 5514800
Uczniowski Klub Sportowy "Akademia 

Piłkarska Champions" Wrocław
Wrocław

brak potwierdzonej kwoty dotacji  otrzymanych środków publicznych w załączonych 

dokumentach finansowych, nie wypełniony pkt. X - 0 zawodników w klubie 

1869 5514946
Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak 

Paszczyna
Paszczyna błędna kalkulacja kosztów (sprzęt sportowy- pachołki)

1870 5515276 Kolejowy Klub Sportowy 'Olimpia" Zduńska Wola 1. Statut bez zapisu "za zgodność z oryginałem".

1871 5515443 UKS Trójeczka Olsztyn przy III LO OLSZTYN
Niezgodnośc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych

1872 5515468
Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski 

Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 1. Brak bilansu. przesłano dokumenty finansowe za rok 2015.

1873 5515488
Uczniowski Klub Sportowy Herkules przy 

Zespole Szkół w Kochanowicach
Kochanowice

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla członka zarządu - brak 

charakterystyki planowanych opłat pkt. IX

1874 5515704 Koluszkowski Klub Sportowy Koluszki 1. Status bez zapisu "zgodność z oryginałem".

1875 5515751 Uczniowski Klub Sportowy DREAM TEAM Nowy Tomyśl
1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 8 000 zł; 

1876 5515798 KS AZS Politechnika Wrocławska Wrocław
wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - brak pełnomocnictwa Zarządu do podpisu dla 

Członka Zarządu zg. z zapisem w statucie-paragraf 34

1877 5515820
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 

"HEKTOR"
Białystok - brak kwoty dotacji w bilansie

1878 5515907
Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" 

Dobrzyń
Dobrzyń

w bilansie BRAK pozycji zawierającej informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych (zgodnie z wnioskiem kwota otrzymanych dotacji w 2016 r. wynosiła 16 600,00 

zł);  statut potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez jednego członka zarządu 

(reprezentacja dwuosobowa).

1879 5515932 Klub sportowy "TUR" Turobin Turobin
1. Brak bilansu (przesłano sprawozdanie z wykonania zadania publicznego i umowę z 

programu KLUB 2016).

1880 5515953 Klub Sportowy "Wojownik" Wabcz Wabcz

- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu - brak upoważnienia dla skarbnika - brak podpisów 

wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na statucie - brak 

sprawozdania finansowego 

1881 5516012 LUDOWY KLUB SPORTOWY "BESTWINA" BESTWINA Wniosek odrzucony formalnie. Brak pełnomocnictwa dla skarbnika.
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1882 5516056
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Pleśnej
Pleśna

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją. Zgodnie ze 

statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes Zgodnie ze statutem do 

reprezentacji klubu wymagane są dwa podpisy: Prezesa i Sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków. Wniosek podpisał Prezes i Członek zarządu, brak informacji czy członek zarządu jest 

sekretarzem lub brak upoważnienia Niespójność ilości sprzętu sportowego pomiędzy pkt VI a 

kalkulacją kosztów (drabinki, płotki, talerzyki, pachołki, laski treningowe) 

1883 5516130
Uczniowski Baseballowy Klub Sportowy 

BAZA
Bydgoszcz

Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu Sekretarza na statucie i dokumentach 

finansowych. jest podpis Prezesa.

1884 5516261 Miejski Klub Sportowy UNIA Sędziszów Sędziszów błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla osób reprezentujących klub

1885 5516341 Łuczniczy Klub Sportowy Radom
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1886 5516585
Ludowy Klub Sportowy Pionier w 

Pisarzowicach
Pisarzowice Brak spr. finansowego (dołączony jest tylko CIT)

1887 5516612 LKS "TAJFUN" Ostrów Lubelski Ostrów Lubelski 

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: kserokopie statutu, bilans,u ,rachunku zysków i 

strat oraz zaświadczenia o wpisie podpisane przez jedną osobę(Prezesa) - par.34 statutu mówi 

o podpisach 2 osób.

1888 5516644
Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy 

w Justynowie
Justynów

1. Brak wyszczególnionej kwoty dotacji przyznanej w 2016 roku na przesłanych dokumentach 

finansowych.

1889 5516687
LLudowy Uczniowski Klub 

Sportowy,,Czerniawka"
Łagiewniki Nowe

spr. finansowe i statut nie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 2 osoby 

upoważnione do reprezentacji spr. finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych

1890 5516995 Klub Sportowy "Barakuda" Mińsk Mazowiecki
Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie Brak informacji o przyznanej dotacji w 

bilansie

1891 5517039 LKS Znicz Obra Obra
Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawą  o rachunkowości, brak  potwierdzenia i 

podpisów na dokumentach za zgodność z oryginałem.

1892 5517065
Klub Tenisa Stołowego Sandomierz w 

Sandomierzu 
Sandomierz

1. Błędna reprezentacja. Zapis w statucie brzmi: "... wymagane jest współdziałanie dwóch 

osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego, względnie osób 

przez nich upoważnionych spośród członków zarządu". Na wniosku podpisał się prezes i 

wiceprezes. Nie dołączono upoważnienia dla wiceprezesa. 2. Statut podpisany na wszystkich 

stronach poza ostatnią.

1893 5517202 Myślenicki Klub Petanque Myślenice

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy oraz 

brak adnotacji "za zgodność z oryginałem" (wypis ze starostwa). 
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1894 5517222 MKS Przemysław Poznań Poznań
Niezgodnośc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwotą wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych

1895 5517255 Okręgowe WOPR Rawa Mazowiecka

1. Niezgodność celów stowarzyszenia z pk. IV DECYZJI NR 17 w sprawie Programu KLUB. 

Głównym celem działalności WOPR-OS nie jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci 

i młodzieży. "Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie 

stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych." 2. Brak 

Bilansu.
1896 5517328 KRS TKKF "Zuch Orzepowice" Rybnik-Orzepowice brak podpisów osób z reprezentacji

1897 5517350
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

OYAMA
Drawsko Pomorskie

1) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (zakup sprzętu 

sportowego).

1898 5517437 MLKS "Zenit" Chmielnik Chmielnik
kwota dotacji we wniosku niezgodna z załączonym bilansem Brak daty rejestracji na 

zaświadczeniu z rejestru

1899 5517481 Ludowy Zespół Sportowy Zryw Rzeczyca Świebodzin 
Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego. Jest sprawozdanie z umowy z 

gminą Świebodzin.

1900 5517538
Klub Sportowy Jeziorka Michalczyk Stal-

Pact Prażmów
Kolonia Gościeńczyce

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 17 000 

zł; (z bilansu wynika, że 17 000 zł - to przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego, co nie jest jednoznaczne z przyznana dotacją)

1901 5517583
Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu 

Amerykańskiego "Falcons" Tychy
Tychy

Statut oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji klubów sportowych załączono jako kopie 

dokumentów.

1902 5517629 Suwalski Klub Aikido Suwałki
- brak informacji o dotacjach w bilansie - kalkulacja kosztów finansowych: liczba trenerów(1) 

niezgodna z tabelą - liczba osób prowadzących zajęcia (2)

1903 5517659 Gminny Klub Sportowy w Lisewie Skulsk

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na każdej 

stronie statutu - kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji zawartą w sprawozdaniu finansowym

1904 5517736 KP Kotan Ozorków Ozorków

1. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez 

osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy) przez panią, która nie jest w zarządzie klubu; 

1905 5517944
Parafialny Klub Sportowy "Sokół" 

Grodzisko-Różanka-Zawadka
Grodzisko niezgodność kwoty dotacji we wniosku i rachunku wyników
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1906 5518061
LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" 

BAZANÓWKA
Bażanówka

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 20500,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 30 500,00 zł.

1907 5518249 SPR Grunwald Ruda Śląska Ruda Śląska Brak spr. finansowego. Dołączone jest tylko spr. z wykonania zadania publicznego

1908 5518270
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" 

Gostyń
Gostyń - BRAK DATY WPISU DO EWIDENCJI W ZAŚWIADCZENIU OD STAROSTWA

1909 5518330
Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS 

BRÓDNO
Warszawa

1) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 101 943,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 103 857,00 zł. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX 

ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak na każdej stronie 

adnotacji "za zgodność z oryginałem". 4) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. VI ppkt. 8) "główne warunki realizacji" - dofinansowanie można 

przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego (we wniosku wskazano dwa terminy 

obozu oraz dwie rożne miejscowości). 

1910 5518632
Uczniwki Ludowo-Pożarniczy Klub 

Sportowy Iskra
Konstantynów

1. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy; 2. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności 

oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, 

dwóch upoważnionych członków zarządu. Podpisał się prezes; 3. Sprawozdanie finansowe lub 

bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 

r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 5 000 zł;  4.      wniosek w pkt. VI 

przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania nie został wypełniony w pozycji - miejsce 

realizacji obozu sportowego - powiat, gmina.

1911 5518838 Miejski Klub Sportowy 2000 Tuszyn Tuszyn

1) wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu , przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadania oraz CIT, 2) wniosek 

niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak aktualnego wypisu, przedstawiono 

decyzję w której sposób reprezentacji podmiotu różni się od tego przedstawionego w statucie  

1912 5518964
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk 

Walki
Zduńska Wola

1. Kalkulacja kosztów nie zawiera wkładu własnego w prowadzenie zajęć sportowych (2400 

zł). 
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1913 5519145 Uczniowski Klub Sportowy Rodło Opole Opole

Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych, aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

1914 5519414 Klub Sportowy "Siatkarz-Beskid" Skoczów Skoczów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania zakup sprzętu sportowego 

wykazano na kwotę 3 950,00 zł natomiast w tabeli "koszty" podano kwotę na zakup sprzętu 

sportowego - 4 000,00 zł.

1915 5519457
Kościerski Uczniowski Klub Sportowy 

Remus Kościerzyna
Kościerzyna

brak upoważnienia dla członka zarządu, niezgodność kwoty dotacji wykazanej w informacji -

51 759 , wniosek- 0

1916 5519590 UKS LIDER Miastko Miastko

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych:  brak daty na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji 

daty rejestracji zaś data we wniosku i odszukana w internecie są rozbieżne, brak czytelnego 

podpisu(brak pieczątki) prawdopodobnie P. Marzanny Hasulak na wszystkich stronach 

kserokopii statutu oraz bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej do 

sprawozdania finansowego, rozbieżność wysokości dotacji w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku otrzymanych ze środków publicznych we wniosku i informacji dodatkowej do 

sprawozdania finansowego. 

1917 5519711 Parafialny Klub Sportowy "SAN" Stalowa Wola

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1918 5520023
Ludowy Klub Sportowy Galicja 

Raciborowice
Raciborowice

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.  2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) 

Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (zakup sprzętu 

sportowego). 4) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania sprzęt sportowy niespójna z wykazanym 

sprzętem w specyfikacji pkt. VI "rodzaj sprzętu". 
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1919 5520181 Victoria Ocieka Ocieka

1. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch 

osób spośród następujących: prezesa `lub wiceprezesa oraz skarbnika lub innej osoby 

upoważnionej przez zarząd. Podpisał się prezes i wiceprezes - brak upoważnienia; 2. BRAK - 

sprawozdania finansowego lub bilansu zawierającego informację o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 

20 000, 00 zł (dołączono sprawozdanie końcowe z udzielonej dotacji z budżetu gminy 

Ostrów).

1920 5520400 Międzyszkolny Klub Żeglarski Żnin

Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, NIE umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy

1921 5520441 Świętokrzyskie Klub Karate Kyokushin Kielce

1) brak wypisu z ewidencji. Z załączonej kserokopii decyzji zmieniającej wpis nie można ustalić 

osoby wchodzące do zarządu i datę rejestracji klubu 2) pod wnioskiem powinien się podpisać 

cały zarząd, a nie tylko prezes, tak samo z podpisami na statucie 

1922 5520463 MKS Supraslanka Supraśl Supraśl
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu, brak podpisu skarbnika/gównego księgowego  

1923 5520509
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokół"
Łańcut

wniosek podpisuje 1 osoba a w statucie widnieje zapis: " Do reprezentowania stowarzyszenia 

na zewnątrz w sprawach finansowych potrzebne jest zgodne oświadczenie i podpisy dwóch 

członków zarządu: prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub skarbnika", wniosek niezgodny z 

pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" przez jedną osobę 

1924 5520581 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Feniks Kramarzyny

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych; rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 

oraz uchwala w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego podpisany przez jedna osobę - 

paragraf 28 statutu mówi o podpisach dwu osób, 

1925 5520623 Mielnicki Klub Sportowy "Mielnik" Mielnik nie załączono upoważnienia dla podpisanych członków zarządu

1926 5520643
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MAX 

BASKET

Wysokie 

Mazowieckie

- brak sprawozdania finansowego za 2016 r. - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych 

do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - brak daty rejestracji klubu 

na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - 

kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII - torby sportowe nie są niezbędne 

do prowadzenia szkolenia sportowego

180/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

1927 5520737 Ludowy Klub Sportowy "VICTORIA" Strzebiń

1) Brak we wniosku wskazanej oraz podpisanej drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań zgonie ze statutem (§ 30 "...wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych 

przedstawicieli Zarządu LZS"). 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym 

w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w roku 2016.

1928 5520838 Klub Sportowy Victoria Łódź Łódź

- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania

1929 5520861

Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

2 

Krasnystaw - brak daty w wypisie ewidencji - brak informacji o dotacjach w bilansie

1930 5520903 Uczniowski Klub Sportowy "UKS 8" Pabianice
niezgodność między łączną liczbą uczestników zajęć (pkt 6) a liczbą uczestników podaną w 

programie zadanie (zad. 7)

1931 5521192
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 

"DZIEWIĄTKA"
DZIERŻONIÓW 1. Błędna kalkulacja kosztów, nie pokrywająca się z preliminarzem kosztów.
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1932 5521241 KL "Bałtyk" Koszalin Koszalin

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w roku 2016. 3) Brak załączonego do wniosku 

wypisu z KRS/starosty.   4) Brak we wniosku wskazanej oraz podpisanej drugiej osoby 

upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania 

w jego imieniu zobowiązań zgonie ze statutem (§ 28 ust. 2 "...wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób, w tym zawsze Prezesa lub Wiceprezesa"). 5) We wniosku w pkt. VI termin 

realizacji zajęć podano datę od 03-04-2017 r. do 30.11.2017 r. natomiast w pkt. VII Program 

zadania podano datę zajęć od 21-04-2017 r. do 10-12-2017 r. (data zakończenia niezgodna z 

ogłoszonym programem konkursowym). 6) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia 

sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.  7) Wniosek 

pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (organizacja obozu 

sportowego). 8) Wniosek pkt. X ppkt. 3 - wersja papierowa niezgodna z wersją elektroniczną.

1933 5521269 Klub Sportowy Wawel Wąwolnica

Brak aktualnego KRS (dołączone są dwa postanowienia o wpisie z 2014 i 2016 r.) Brak 

potwierdzenia w spr. finansowym lub w inf. dodatkowej kwoty otrzymanych dotacji (kwota 

we wniosku 30 000 zł, w rachunku zysków i strat w pozycji "dotacje" brak kwoty

1934 5521348
Uczniowski Klub Sportowy "Świt" 

Drzonków
Zielona Góra

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

deklarowanym dofinansowaniu,  2) z przedstawionego wypisu wynika, że klub nie jest 

zarejestrowany powyżej 3 lat (data wpisu do rejestru 2015-01-12) 3) brak upoważnienia dla 

zastępcy prezesa 

1935 5521522
Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Piątka" Bełchatów
Bełchatów

Brak sprawozdania finansowego ( załączono 2 sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego).

1936 5521598
MIEJSKI KLUB SPORTOWY W 

WYŚMIERZYCACH
Wyśmierzyce 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

1937 5521665

Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Sobieszynie

Sobieszyn Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu drugiej upoważnionej osoby na statucie.
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1938 5521749

Uczniowski Klub Sportowy „Głogowski 

Klub Judo” przy Wojskowym Klubie 

Garnizonowym

Głogów

Brak klauzuli za „zgodność z oryginałem” na każdej ze stron Statutu. Statut parafowany przez 

1 osobę (niezgodność z zapisanym sposobem reprezentacji) sprawozdanie finansowe również 

nie poświadczone zgodnie z reprezentacją wniosek podpisany przez osoby nieupoważnione

1939 5521773 Międzyszkolny Klub SPortowy "16"- Łódź Łódź

Kopie dokumentów (statut, spr. finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem 

wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes. 

1940 5521922 Miejski Klub Sportowy "Olimp" Złocieniec

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Brak we 

wniosku wskazanej oraz podpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgonie ze 

statutem (§ 31 "...wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz 

Skarbnika względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu"). 3) 

Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 45 w pkt VI. "rodzaj sprzętu 

(specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania - liczba 56. 4) We wniosku w pkt. VI termin 

realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 01-06-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania 

podano datę rozpoczęcia zajęć 01-08-2017 r. 5) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 4) „wymagane dokumenty” – brak potwierdzenia statutu :za 

zgodność z oryginałem" (na każdej stronie przez osoby uprawnione/upoważnione do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy).

1941 5521966
Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klubu 

Sportowy „NIEDŹWIADEK" w Niedźwiadzie
Niedźwiada

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie 

dwóch przedstawicieli w tym Prezesa lub V-ce Prezesa i innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa. Wniosek podpisał Prezes i V-ce Prezes. Brak upoważnienia dla V-ce Prezesa. 

Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawa o rachunkowości (brak bilansu, rachunku zysku i 

strat)

1942 5521997 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry

1. Zaniżona dotacja wpisana we wniosku. Na sprawozdaniu wykazano dotację w wysokości 

159 665 zł natomiast we wniosku wpisano 150 365 zł. 2. Błąd rachunkowy w kalkulacji 

kosztów (wynagrodzenie trenerów). 

1943 5522047 Ludowy Zespół Sportowy Wisła Dziecinów Sobienie-Jeziory

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak specyfikacji sprzętu sportowego, brak 

dokumentu potwierdzającego  uzyskaną dotacje w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku(złożono jedynie sprawozdanie z wykonania zadania publicznego), osoba 

potwierdzająca na kserokopiach dokumentów za zgodność z oryginałem złożyła nieczytelny 

podpis bez pieczątki imiennej (wymóg w programie KLUB - w przypadku braku pieczątki 

imiennej należy złożyć czytelny podpis).
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1944 5522090 Uczniowski Klub Sportowy "ORKA" Szpetal Górny
Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją. Zgodnie ze 

statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisała się tylko jedna

1945 5522111 Młodzieżowy Klub Pływacki H2O Koszalin Koszalin

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak informacji na przedłożonej 

dokumentacji finansowej o uzyskanych bądź nie uzyskanych dotacjach w roku 2016. 

1946 5522156
Uczniowski Klub Sportowy "Orlęta" przy 

Zespole Szkół Nr 5 w Krasnymstawie 
Krasnystaw

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

1947 5522313
Międzyszkolny Klub Sportowy "OLIMP" 

przy Publicznym Gimnazjum w Parczewie
Parczew

1. Brak bilansu zatwierdzonego przez zarząd. Dosłano jedynie informację o braku przyznanych 

dotacji w roku 2016 z niezgodną informacją odnośnie osób reprezentujących klub.

1948 5522570 Ludowy Klub Sportowy PIAST Czekanów

- reprezentacja niezgodna z par. 32 statutu  - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy- statut - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r.

1949 5522628 Poznański Sportowy Klub Taekwon-do Poznań 1. Brak Statutu   - Statut dosłano jednakże po terminie naboru czyli 23.05.2017.

1950 5522673 Tarnobrzeski Klub Karate Tarnobrzeg

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę od 

01-03-2017 r. do 30-11-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę zajęć od 01-

05-2017 r. do 25-11-2017 r.

1951 5522694
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy 

Zduńska Wola
Zduńska Wola

Brak upoważnienia dla drugiej osoby podpisującej wniosek (sekretarza). Zgodnie ze statutem 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i osoby upoważnionej przez zarząd

1952 5522793 LZS Nowa Wieś Lubińska Nowa Wieś Lubińska

" DO REPREZENTOWANIA KLUBU ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SĄ 

UPRAWNIENI CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE" na 

dokumentach podpisuje się jedynie prezes - kwota dotacji deklarowana we wniosku 21 

000,00zł a w bilansie 23 659,99zł

1953 5522838
Stowarzyszenie Miłośników Tańca 

Towarzyskiego
Krosno

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 4 - brak klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" na statucie 
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1954 5522858
KRAŚNICKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

SPORTOWY
KRAŚNIK

Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji Kopie dokumentów 

niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją. Zgodnie ze statutem 

wymagane są dwie osoby, a podpisał się tylko skarbnik

1955 5522904 Uczniowski KLub Sportowy Feniks Śrem Śrem

Do wniosku dołączono w spr. finansowym rachunek wyników za rok 2014 i 2015 W informacjo 

dodatkowej brak wyodrębnionej inf. dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji w 2016 roku. Jest 

tylko inf. za rok 2012 Brak podpisów za zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów 

(kolorowe ksero dokumentów)

1956 5522931 Stowarzyszenie POŁĄCZENI TAŃCEM ZDZIESZOWICE

Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 3 trenerów, a kalkulacją 

kosztów finansowych - 2 trenerów Kopia informacji dodatkowej do spr. finansowego 

niepotwierdzona zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych (jeden 

podpis, a wymagane są dwie osoby) 

1957 5523077 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik Rychlik

" dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa i 

wiceprezesa lub upoważnionego pisemnie przez zarząd innego członka zarządu" Statut 

podpisał jedynie prezes

1958 5523308
Gminny Związek Klubów Sportowy w 

Jemielnie
Jemielno - BRAK INFORMACJI W BILANSIE O DOTACJACH

1959 5523309 Uczniowski Klub Sportowy "Remis" Świdnik

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 2) Deklarowana 

kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 25000,00 zł, natomiast z przedłożonej dokumentacji 

finansowej wykazano kwotę dotacji 35 000,00 zł. 3) Przedłożony wniosek w wersji papierowej 

nieczytelny.

1960 5523407 Uczniowski Klub Sportowy "Inter-Solar" Brzeziny

w ramach zakupu sprzętu planowany jest jedynie zakup jednego roweru (za niespełna 8000 

zł). Klub wnioskuje o 15 000 jako wielosekcyjny (kolarstwo + orientacja sportowa). Zakupiony 

rower będzie służył tylko sekcji kolarskiej.  Dodatkowo, z dokumentów finansowych nie 

wynika jednoznacznie, że wskazane we wniosku 27 000 zł, pochodzi z dotacji

1961 5523432

Salezjańska Organizacja Sportowa 

Stowarzyszenie Lokalne RP im. Marii 

Dominiki

Dobieszczyzna - statut podpisany przez jedną osobę z reprezentacji - brak informacji o dotacji w bilansie

1962 5523546 UKS Football Academy Piaseczno Piaseczno
We wniosku nie podano kalkulacji kosztów, źródła wkładu własnego, oświadczenia o 

pobieraniu opłat oraz informacji o działalności wnioskodawcy.
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1963 5523715 UKL "Ósemka" Police Police

Kopie dokumentów (statut, wpis do ewidencji, spr. finansowe, upoważnienie) 

niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań 

majątkowych. Zgodnie ze  statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes 

Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji (brak 

możliwości potwierdzenia kwoty wpisanej we wniosku) 

1964 5523856
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"OMEGA"
Mrągowo

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1965 5524182 Stowarzyszenie "Pawęzów RAZEM" Tarnów
- brak pozycji " dotacje" w bilansie  potwierdzająca deklarację we wniosku - brak klauzuli " za 

zgodność z oryginałem " w statucie

1966 5524263 ULKSW Pomorze Świnoujście - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

1967 5524288
 Uczniowski Klub Sportowy "Czapla" Białe 

Błota
Białe Błota brak informacji potwierdzające wysokość otrzymanych środków publicznych

1968 5524314
Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA" przy 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
Stalowa Wola - błędna kalkulacja - brak klauzuli "za zgodność z oryginałem " w statucie

1969 5524717
Akademicki Klub Sportowy Wyższej Szkoły 

Sportowej
Łódź

ostatnia strona statutu nie potwierdzona za zgodność z oryginałem bilans nie potwierdzony za 

zgodność z oryginałem sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych

1970 5524879 Stowarzyszenie Promocji Sportu Nowy Targ 

1) Brak załączonego do wniosku wypisu z KRS. 2) Niezgodność liczby osób prowadzących 

zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.

1971 5525042
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Muflon 

Bielawa
Bielawa

Błąd formalny - niekompletny statut, prawdopodobnie dwustronny statut skserowano 

jednostronnie  Dodatkowo - brak jednostkowych cen sprzętu w kalkulacji

1972 5525064
Uczniowski klub sportowy "Advit" 

Łętownia
Łętownia

- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 5 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r.

1973 5525223
LUDOWY KLUB SPORTOWY RATAJ 

PASZOWICE
Paszowice

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy- statut - brak sprawozdania finansowego - sposób 

reprezentacji wskazany w krs różni się od reprezentacji wskazanej w statucie
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1974 5525467 Klub Sportowy Środa Śląska Środa Śląska

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być 

przeznaczone na wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia na obozie.

1975 5525488
 LUDOWO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PARTYZANT MAL-BUD1" TARGOWISKA
Targowiska

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o deklarowanym 

dofinansowaniu 

1976 5525516 GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki Klewki Brak dokumentów finansowych za 2016 r. Przedstawiono jedynie rozliczenie dot 2015

1977 5525643
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Kraśnik"
Kraśnik

Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych. Brak 

informacji w dokumentach rejestrowych potwierdzających deklarowana we wniosku datę 

rejestracji, jest tylko nr ew. 29.

1978 5525855 Towarzystwo Sportowe Opatrunki Toruń

Błąd formalny: Z wniosku wynika, iż planowany obóz sportowy odbywać się będzie w tym 

samym miejscu co regularne zajęcia sportowe, co stoi w sprzeczności z założeniami programu. 

W pozostałej tręsci wniosku nie wynika, iż obóz miałby zostać zorganizowany w innej 

miejscowości niż zajęcia.  Dodatkowo w przypadku ponownej aplikacji do programu wart 

zwrócić uwagę, aby w dodatkowej informacji do bilansu znalazła się pozycja potwierdzająca 

zerowe dotacje dla klubu.

1979 5525904 KLUB SPORTOWY CZERWONY SMOK Poznań

We wniosku nie podano nazwisk osób upoważnionych. Zgodnie z wypisem oraz statutem 

wymagana jest reprezentacja dwóch osób, w tym prezesa. Wniosek podpisał tylko prezes. We 

wniosku nie wypełniono zastawienia informacji o liczbie zawodników do 18 roku życia.

1980 5526005 Klub Sportowy Otryt I Lutowiska Lutowiska

1. Brak upoważnienia do podpisywania oświadczeń dla Skarbnika. Zapis brzmi: "...wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz głównego księgowego 

względnie osób przez nich upoważnionych spośród zarządu." 2. Brak rozpisanego 

wynagrodzenia dla trenerów w kalkulacjach kosztów. 3. Brak uzupełnionej tabeli odnośnie 

ilości uczestników w klubie do 18 roku życia. 4. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na 

bilansie.

1981 5526243 UKS BIELAWIANKA Bielawa

formalny-niezgodność kwoty dotacji -wniosek -90 000 zł w  informacji uzupełniającej do 

bilansu- wysokość otrzymanej dotacji ze środków publicznych UG -90 000 zł i Powiat 

Dzierżoniowski 2 500 zł. 

1982 5526319 Victoria  Wałcz Wałcz
1. dołączono dokumenty finansowe za rok 2015 zamiast 2016 2. brak drugiego podpisu 

potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu
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1983 5526502 Uczniowski Ludowy Zespół Sportowy Jarocin

1. Zaniżona kwota dotacji (w rachunku zysków i straw wskazano kwotę 21 300 zł za rok 2016, 

we wniosku wpisano 21 100). 2. Brak upoważnienia dla viceprezesa do składania oświadczeń 

woli klubu. (Wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub dwóch innych upoważnionych 

członków Zarządu). 3. Kalkulacja kosztów we wniosku - brak rozpisanej kalkulacji na 

prowadzenie zajęć sportowych. 

1984 5526653 LKS ,,SOKÓŁ" Wyczechy Wyczechy
błędnie przepisana kwota dotacji z informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 

2016 r.  - wg. informacji 92 000 zł, zgodnie z wnioskiem 87 000 zł - rozbieżności w danych

1985 5526757 Uczniowski Klub Sportowy Przemystka Przemystka

Wniosek podpisany niezgodnie z reprezentacją. Brak upoważnienia dla wiceprezesa do 

złożenia podpisu pod wnioskiem. Zgodnie ze Statutem dla ważności oświadczeń w zakresie 

praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków Zarządu.

1986 5526842 LKS Ostoja Żelisławice Żelisławice
nieprawidłowy sposób reprezentacji (wg statutu), brak potwierdzenia daty rejestracji, brak 

potwierdzenia o wys. dotacji

1987 5526882 Piłkarska Szkółka Gniezno Gniezno

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw,podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: prezesa, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" wniosek podpisał prezes. - brak klauzuli 

"za zgodność z oryginałem" w statucie - błędna kalkulacja - brak bilansu 

1988 5526907 Międzyszkolny Klub Narciarski Gorlice Gorlice

1)wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut potwierdzony "za zgodność z 

oryginałem" przez jedną osobę,  2) wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 

2 - brak sprawozdania finansowego/bilansu,  3) zwrócić uwagę na sposób reprezentacji 

podmiotu ponieważ zapisane w statucie jest: "... dwóch z pośród następujących: prezesa, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" 

1989 5526969 Wojskowy Klub Sportowy Zegrze Zegrze

Brak bilansu dołączonego do informacji uzupełniającej. Informacja uzupełniająca podpisana 

tylko przez Główną Księgową - brak upoważnienia zgodnie z reprezentacją do zaciągania 

zobowiązań

1990 5527058 WWL Badminton Club Marki błędna kalkulacja kosztów (koszty prowadzenia zajęć)

1991 5527102 Klub Sportowy Zdzieszowice-BikeTeam Zdzieszowice
- brak klauzuli "za zgodność z oryginałem " w statucie oraz bilansie - dotacja deklarowana we 

wniosku 0zł, w bilansie 6 000,00zł
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1992 5527145 UKS307 Warszawa

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania zakup sprzętu sportowego wykazano kwotę 7 000,00 zł 

natomiast w tabeli "koszty" wykazano kwotę zakupu sprzętu sportowego na kwotę 10 000,00 

zł. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (wynajem obiektów sportowych). 3) 

Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 80 w pkt VI. "rodzaj sprzętu 

(specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania - liczba 95.

1993 5527424 KS VICTORIA KAŁUSZYN KAŁUSZYN 1. Przesłano dokumenty finansowe w tym bilans za 2015 rok.

1994 5527774 MMKS Jutrzenka Płock Płock - kwota w bilansie 77 200,00zł a we wniosku 77 000,00zł

1995 5527936
Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta 

Lubań
Lubań

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu 

1996 5528001 MKS Junior Złocieniec Złocieniec

- reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu - brak upoważnienia w formie uchwały zarządu dla 

członka zarządu - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu  - brak wszystkich podpisów osób upoważnionych 

do reprezentowania stowarzyszenia na statucie

1997 5528079 Ludowy Klub Sportowy Sokół Konopnica Kozubszczyzna wniosek nie został wysłany w wersji elektronicznej; nie podlega ocenie

1998 5528177 Łaszczowski Klub Sportowy KORONA Łaszczów

1. Błędna reprezentacja. Statut mówi: "... wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

zarządu TJ. Prezesa lub jednego z Wiceprezesów oraz Księgowego względnie Kierownika 

Biura". Na wniosku podpisał się Prezes i Sekretarz, a powinien zamiast sekretarza Księgowy 

lub Kierownik Biura.

1999 5528291 JASIELSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE JASŁO

1. Zapis "Za zgodność z oryginałem" jak i podpisy tylko na ostatniej stronie Statutu. 2. 

Zaniżona dotacja wpisana we wniosku. We wniosku wpisano dotację w wysokości 5 000 zł 

natomiast w rachunku zysków i strat wykazano dotację w wysokości 41 000 zł. 

2000 5528312 UKS Grom Tychy Tychy - wniosek złożono po terminie - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII

2001 5528398
Uczniowski Klub Sportowy "JEDNOŚĆ" w 

Koszalinie
Koszalin

Wniosek odrzucony formalnie. Brak upoważnienie dla wiceprezesa.  Statut (Prezes lub z 

upoważnienia wiceprezes - współdziałanie dwóch osób)

2002 5528458
LUDOWY KLUB SPORTOWY „JAWOR” 

Jawornik
Jawornik

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 17 000 

zł;   

2003 5528499 Integracyjny Klub Sportowy "Bushido" Rybnik Brak podpisów pod spr. finansowym 
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2004 5528565 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Barcin

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 

w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania

2005 5528625 KS CKS-ORKA Szczecin Szczecin 1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji uzyskanej w 2016 roku na przesłanym bilansie. 

2006 5528648
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" 

w Perlejewie
Perlejewo

- brak informacji o dotacjach w bilansie -  " dla ważności oświadczeń w zakresie praw 

podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących :prezesa, sekretarza, dwóch uprawnionych 

członków zarządu", wniosek podpisał prezes i skarbnik

2007 5528883 Gminny Ludowy Klub Sportowy FAŁKÓW
1. Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji klubu. Nie przesłano poprzedniego wyciągu z 

ewidencji tylko wniosek o wpis do KRS.

2008 5528921 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Zbydniów Zbydniów

- brak sprawozdania finansowego za 2016 r. - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych 

do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - termin realizacji zajęć 

sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - reprezentacja niezgodna z par. 28- 

brak podpisu drugiej osoby upoważnionej 

2009 5528954 Klub Sportowy Fight House Nowy Sącz

1) we wniosku w pkt VI wpisano 30 koszulek, a w kalkulacji w pkt VIII 15 koszulek.  2) brak 

drugiego podpisu pod wnioskiem. Zgodnie z par. 25 ustęp 3  statutu w imieniu klubu 

oświadczenia woli w sprawach majątkowych podpisują dwie osoby spośród zarządu - 

najważniejszy błąd 3) statut jest poświadczony przez urzędnika ze starostwa, powinno być 

poświadczenie przez dwóch członków zarządu klubu, 4) wyciąg jest z kwietnia 2016 r. należało 

złożyć wyciąg z datą z 2017r. lub przynajmniej dołączyć oświadczenie, że dane są aktualne

2010 5529000 Klub Piłkarski "Bach" Brąchnowo

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji  

Niespójność dat pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania),  a programem zadania 

Niespójność kwot dotyczących wynagrodzenia trenera i organizacji obozu pomiędzy 

preliminarzem, a kalkulacją kosztów finansowych

2011 5529109
LUDOWY MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

"PIAST"
GORZÓW ŚLĄSKI

brak potwierdzenia zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych, brak bilansu dołączono tylko sprawozdanie końcowe

2012 5529138 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Karol Szczecin

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania 

zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się 

tylko Prezes
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2013 5529259 Gminny Ludowy Klub Sportowy "Lot" Konopiska

Zgodnie ze statutem i KRS osobami upoważnionymi są prezes lub wiceprezes oraz sekretarz 

lub skarbnik. Wniosek podpisali prezes i wiceprezes. Statut, bilans i rachunek zysków i strat 

podpisała tylko jedna z osób upoważnionych. Wysokość dotacji we wniosku jest niezgodna z 

wysokością dotacji wykazana w sprawozdaniu finansowym 83 382,58 / 91 200 zł.

2014 5529296 SZKOŁA PIŁKI NOŻNEJ SZAMOTUŁY SZAMOTUŁY

1. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy; 2.      BRAK - sprawozdania finansowego lub bilansu 

zawierającego informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 62 000, 00 zł (zostało przesłane pismo 

informujące o nieprzesłaniu spr. finans. za 2016 r.).

2015 5529316 UKS "SPARTA" Daleszyce Daleaszyce

Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawa o rachunkowości (brak bilansu, rachunku zysku i 

strat) Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów sportowych  

Niewypełnione pole dotyczące liczby uczestników i trenerów (pkt VI)

2016 5529336 PUKS Wiktoria Szczytno Szczytno

" do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących 

:prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" dokumenty podpisał prezes i 

członek zarządu, brak upoważnienia - statut bez klauzuli "za zgodność z oryginałem"

2017 5529512 KlubKarate Kyokushin KANKU w Chełmie Chełm

Niezgodnośc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwota wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych - we wniosku 20 500 w roku 2016 natomiast w dokumencie uzupełniąjącym do 

sprawozdania finansowego kwota dotacji w 2016 to 19 000 zł.

2018 5529534 Uczniowski Klub Sportowy 46 Łódź Łódź

"dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw upoważnieni są wszyscy członkowie zarządu, ale konieczne jest 

przy tym współdziałanie 2 członków zarządu" bilans oraz statut podpisał tylko sekretarz

2019 5529556
Stowarzyszenie Klub Sportowy Zorza 

Rolewice
Rolewice

Błędnie podano we wniosku kwotę otrzymanych środków publicznych ( w sprawozdaniu fin. 

jest 22 000 zł a we wniosku 10 000 zł).

2020 5529579
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy 

„WICHER’’ 
Dobra

brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych dołączono: CIT-

D, CIT-8, CIT-8/0, 

2021 5529650
Uczniowski Klub Sportowy IKAR w 

Polichnie
Polichno

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu, 2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5. - statut nieopatrzony klauzulą "za 

zgodność" na każdej stronie  
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2022 5529671 Międzyszkolny Klub Pływacki "Bobry" Dębica
Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu członka zarządu dokumentach finansowych  (jest 

podpis Prezesa). Dokumenty finansowe nie zawierają informacji o dotacji. 

2023 5529695
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

"Bursztyn"
Lewin Kłodzki

Przekazane pocztą tradycyjną dokumenty nie zawierały formularza wniosku. Zostały 

dostarczone jedynie: Statut, zaświadczenie o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych, dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do 

bilansu). Wniosek niekompletny.

2024 5529785
Ludowy Klub Sportowy "Prime Food - 

BRDA" Przechlewo
Przechlewo

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

2025 5529838 Klub Sportowy Iskra Kochlice Kochlice
1. Brak zaświadczenia o wpisie do ewidencji bądź KRS.  - przesłano zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji, jednak po terminie naboru czyli 22.04.2017 r.

2026 5529913
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy. „JF 

Duet” Goleniów
Goleniów

1. Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów sportowych 2. 

Inna sygnatura zaświadczenia o wpisie do ewidencji we wniosku niż na dołączonym wpisie 

2027 5529934 UKS Victoria przy Gimnazjum nr 7
Tomaszów 

Mazowiecki

VIprzedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - zakres rzeczowy zadania liczba osób 

prowadzących zajęcia sportowe -5 a w kalkulacji jest 4

2028 5530244
Zapaśniczy Klub Sportowy "Bielawianka" 

Bielawa
Bielawa

1. Statut bez zapisu "za zgodność z oryginałem". 2. Niezgodność w ilości instruktorów 

(prowadzenie zajęć).

2029 5530338
Uczniowski Klub Sportowy Olimpia 

Szczecin
Szczecin

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Wiceprezesa. 

Zgodnie ze statutem § 28 "Dla ważności oświadczenia w zakresie prawa, podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu".  2) 

We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania (wynajem obiektów sportowych).

2030 5530370
Miesjko-Ludowy Klub Sportowy 

"DĄBROVIA" Dąbrowa Tarnowska
Dąbrowa Tarnowska

niespójność w zakresie liczby trenerów pomiędzy zakresem rzeczowym zadania (5) a 

kalkulacją kosztów finansowych (2)

2031 5530439 MUKS Marcinki Kępno - brak sprawozdania finansowego za 2016 r.

2032 5530506 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Dydnia

"dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących :prezesa, 

sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" wniosek podpisał prezes i skarbnik.

2033 5530856 LKS  Orkan Zapałów Zapałów
Podpisy osób nieuprawnionych, brak upoważnienia dla osób składających oświadczenia woli - 

zapisy wynikające ze Statutu.
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2034 5530886
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży 

KANA
Tarnów

- centrum edukacji młodzieży jest stowarzyszeniem wiernych i nie stosuje się przepisów 

Ustawy Prawo o stowarzyszeniach co jest niezgodne z pkt IV programu - podstawowym celem 

działalności statutowej nie jest upowszechnianie kultury fizycznej

2035 5530908 Gminny Klub Sportowy "Perła" w Telatynie Telatyn
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

2036 5531009
Ludowy Klub Sportowy "Huragan" 

Gniewczyna
Gniewczyna brak informacji w rachunku wyników o kwocie dotacji

2037 5531045 Ludowy Klub Jeździecki Moszna Moszna

- "dla swej ważności wymaga współdziałania dwóch członków zarządu, w tym udziału prezesa 

lub wiceprezesa zarządu" DOKUMENTY PODPISAŁ PREZES - brak informacji w bilansie o 

dotacjach - klub prowadzi jedna sekcję a w pozycji "sekcje" wpisano dwa razy "jeździectwo" i 

klub wielosekcyjny

2038 5531065
Uczniowski Klub Sportowy "Grot" Judo 

Kraków
Kraków

- deklarowana kwota (10 000,00zł) dotacji we wniosku niezgodna z informacją o dotacjach ( 

10 895,60zł) w bilansie

2039 5531092 LKS ODRA Nieboczowy Nieboczowy 

Wniosek odrzucony formalnie. Brak sprawozdania finansowego. Jest sprawozdanie z umowy z 

gminą Lubomia. Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej na statucie. Brak pełnomocnictwa 

dla skarbnika.

2040 5531112 UKS Ósemka Siedlce Siedlce

Statut potwierdzony " za zgodność z oryginałem tylko przez sekretarza, zabrakło  podpisu 

prezesa. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy. Rozbieżność pomiędzy sprawozdaniem finansowym 

a wnioskiem dot. kwoty otrzymanych środków publicznych - we wniosku jest 90 000 zł a w 

sprawozdaniu 125 000 zł.

2041 5531319 Klub Sportowy KORONA Rzeszów Rzeszów

- brak sprawozdania finansowego za 2016 r. - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych 

do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - liczba sztuk sprzętu 

sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII

2042 5531379 Gminny Klub Sportowy Bledzew Bledzew

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. (rachunek wyników zawiera pozycję przychody z 

działalności statutowej nieodpłatne pożytku publicznego - 45 000 zł) - zgodnie z wnioskiem 

przyznana dotacja wynosiła 45 000 zł; 

2043 5531403
Uczniowski Klub Sportowy Comets 

Mazowsze
Czernikowo

zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych 

(brak możliwości weryfikacji)

2044 5531431 06 Kleofas AZS AWF Katowice Katowice
Rachunek zysków i strat za 2016 r. zawiera pozycję dotacje - 0 zł  Zgodnie z wnioskiem 

przyznana dotacja wynosiła 61 000 zł 

2045 5531484 Uczniowski Klub Sportowy TALENT Wrocław - błędna kalkulacja
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2046 5531669
MIędzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 

Volley Gubin
Gubin

wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty rejestracji klubu na 

zaświadczeniu ze starostwa  

2047 5531690
Klub Sportowy "PIONIER 95" Borne 

Sulinowo
Borne Sulinowo

" dla ważności w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: prezesa lub 

wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego, względnie osób przez nich 

upoważnionych spośród członków zarządu" dokumenty podpisał prezes i wiceprezes. - bilans, 

pozycja dotacje i subwencje 66 005,00zł a we wniosku deklarowana kwota 62 000,00zł - 

błędna kalkulacja zakupu sprzętu sportowego 9 w tabeli kwota na sprzęt 6 000,00zł a w 

kalkulacji 7 000,00zł)

2048 5531717
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" 

Chocznia
Chocznia

Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. W spr. 

finansowym jest tylko pozycja "inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje" 

kwota - 114 563,73 zł, natomiast we wniosku jest kwota 90 570 zł

2049 5531770 MKS MOS KARKONOSZE JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA rozbieżności w zapisach pomiędzy Statutem a KRS dotyczące sposobu reprezentacji

2050 5531830
Uczniowski Klub Sportowy Karate 

Kyokushin Wesoła
Warszawa 1. Przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2015/14.

2051 5531941 UKS Trolik Opole

1. Zawiadomienie o wpisie do ewidencji nie zawiera daty rejestracji klubu, a także sam numer 

rejestracji jest niezgodny z wpisanym we wniosku. 2. Z osób upoważnionych na pierwszej 

stronie wniosku podano jedynie v-ce prezesa, a powinien być dopisany również członek 

zarządu podpisany na kańcu wniosku. 3. Brak wpisanej w kalkulacje kosztów wynajem 

obiektów sportowych.

2052 5531999 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OSTROWEK" OSTRÓWEK
Podpisy niezgodne z reprezentacją (zgodnie z KRS powstanie zobowiązań przewyższających 

1000 zł wymaga kontrasygnaty skarbnika klubu - brak podpisu skarbnika)

2053 5532028
YACHT CLUB MORSKI "COLUMBUS w 

Świeciu
Świecie

- brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie - niespójna liczba uczestników zadania 

między pkt. VI, VII oraz kalkulacją kosztów finansowych

2054 5532055 Uczniowski Klub Sportowy Tarczyn Tarczyn

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony  klauzulą "za zgodność z 

oryginałem", wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu - przedstawiono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania  

2055 5532195
Uczniowski Pływacki Klub Sportowy 

Wodnik Rawicz
Rawicz - brak załączonego do wniosku wypisu z ewidencji/KRS

2056 5532287
Ludowy Klub Sportowy WISŁA Borek 

Wielkopolski
Borek Wielkopolski Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych.

2057 5532338
Ludowy Klub Sportowy "Śląsk" Reńska 

Wieś
Reńska Wieś

1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach finansowych. 2. 

Zakup sprzętu tylko dla jednej z 5 sekcji.
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2058 5532376 tkkf Barcin

BRAK - sprawozdania finansowego lub bilansu zawierającego informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 11 000 zł (dołączono umowę na realizację zadania publicznego)

2059 5532450
Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR przy SP 

Nr 3 w Bogatyni
Bogatynia

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak potwierdzenia za zg. z oryginałem na każdej 

stronie statutu.

2060 5532628 Swarzędzki Klub Karate do Fighter Swarzędz - błędna kalkulacja

2061 5532700 MULKS Technik Orion Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez jedną z dwóch osób  

2062 5532794 MKS FORTUNA -WIELEŃ Wieleń

1. Brak daty rejestracji klubu na przesłanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji. 2. Brak 

wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach finansowych. 3. Nie 

uzupełniona tabela odnośnie zawodników w klubie do 18 roku życia (zajęcia trwają od 

03.04.2017).

2063 5532817
Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa 

Figurowego
Łódź - BRAK KLAUZULI "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM W STATUCIE"

2064 5532872 Miejski Klub Sportowy Pogoń Tyszowce Tyszowce
brak informacji w sprawozdaniu finansowym potwierdzenia kwoty otrzymanych  środków 

publicznych na dotację

2065 5532977 Klub Sportowy "Dąbrowianka" Dąbrowa Zielona

1. podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch 

osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Podpisał się prezes i skarbnik - brak upoważnienia; 2. w sprawozdaniu finansowym, bilansie i 

rachunku zysków i strat BRAK pozycji zawierającej informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych (zgodnie z wnioskiem kwota otrzymanych dotacji w 2016 r. wynosiła 

25 000, 00 zł).

2066 5533016 Gminny Klub Sportowy Wisła Chotcza Chotcza
Niespójność liczby trenerów pomiędzy pkt VI (2), programem zadania (1), a kalkulacją 

kosztów finansowych (1)

2067 5533252 UKS Dragon Fight Club Sochaczew

1) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (prowadzenie 

zajęć sportowych).

2068 5533351 Ludowy Klub Sportowy Kłos Łysa Góra Sufczyn

Błędna reprezentacja (Zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób: 

Prezesa lub Wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego,  wniosek podpisał Prezes i 

Wiceprezes ds. finansowych  - brak informacji czy Wiceprezes ds. finansowych jest 

księgowym, bądź brak upoważnienia dla Wiceprezesa

2069 5533653
Miejski Ludowy Klub Sportowy Unia 

Gniewkowo
Gniewkowo z bilansu nie wynika kwota dotacji deklarowana we wniosku

2070 5533694
Gminny Ludowy Klub Sportowy Graf 

Chodywańce
Chodywańce brak podpisu skarbnika 
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2071 5533739 Stowarzyszenie"Uśmiech Losu" Kraków
- bilans za 2015 - błędna kalkulacja ( kwota sprzętu sportowego w tabeli 6 000,00zł a w 

kalkulacji 5 700,00zł)

2072 5533784 Klub Sportowy Shindo Cieszyn

- reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu- brak pełnomocnictwa dla osób reprezentujących 

stowarzyszenie  - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania 

stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI 

niespójna z pkt. VIII

2073 5533819 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic Słupy

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (25 500 zł) a sprawozdaniem finansowym (25 

700 zł) Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawą o rachunkowości (brak bilansu, rachunku 

zysku i strat) Niespójność sprzętu pomiędzy specyfikacją, a kalkulacją kosztów. W specyfikacji 

brak pozycji "ciśnieniomierz do piłek"

2074 5533875 Ludowy Klub Sportowy "Tur" Jaktorów

1. Zaniżona kwota dotacji. we wniosku wpisano 140 000 zł natomiast w rachunku zysków i 

strat wykazano dotację rzędu 145 950 zł. 2. Błędna reprezentacja. Statut mówi: "... wymagane 

są podpisy wszystkich członków zarządu (pięć osób)". Wniosek podpisał sam prezes

2075 5534197
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"POM-ISKRA" PIOTROWICE
Piotrowice Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji

2076 5534218 Klub Sportowy Piast w Bieruniu Bieruń

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji  

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją. Zgodnie z KRS 

wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes

2077 5534318 KLUB KARATE GOTTSU KOSCIAN KOŚCIAN

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 32 800 

zł; 2. błędnie sporządzona kalkulacja zakupu sprzętu sportowego - rozpisany został wkład 

własny na 14 800 zł, środki MSiT nie zostały ujęte w kaklulacji.

2078 5534404
Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy 

Olimpia
Poznań

Sprawozdanie finansowe/bilans za 2015 r.  zgodnie z wnioskiem kwota przyznanych dotacji w 

2016 r. wynosiła 135 000 zł 

2079 5534498 Krakowski Klub Jazdy Konnej Kraków

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją. Zgodnie z KRS 

wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Wiceprezes Błędna kalkulacja kosztów 

finansowych, brak pozycji dotyczącej zakupu sprzętu sportowego

2080 5534591 LUDOWY KLUB SPORTOWY LOTNIK Kryspinów
Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 2 trenerów, a kalkulacją 

kosztów finansowych - 1 trener

2081 5534615 Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny Bełchatów
Kopie dokumentów (statut, spr. finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych

2082 5534739
Uczniowski Klub Sportowy Tiki Taka 

Kolbuszowa
Kolbuszowa

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.
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2083 5534760 Ludowy Klub Sportowy "Maraton" Turek Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych

2084 5534781 KLUB SPORTOWY "UNIA" KRAPKOWICE Krapkowice

1. rozbieżności pomiędzy pkt. VI - liczbą osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów a 

pkt. VIII - kalkulacją kosztów finansowych - gdzie rozpisano wynagrodzenia dla 3 trenerów; 2. 

przesłano postanowienie o zmianie danych w KRS bez KRS - brak daty rejestracji klubu w KRS; 

3.. błędna reprezentacja- dla ważności oświadczeń... wymagane jest współdziałanie 

uprawnionych dwóch członków zarządu - brak upoważnienia/pełnomocnictwa

2085 5534942 Uczniowski Klub Sportowy "3" Piła
Błędy formalne:  - brak statutu - brak dokumentu potwierdzającego skład zarządu klubu - 

niespójne kwoty deklarowanych dotacji w 2016 z załączonym dokumentem finansowym

2086 5534967 Klub Sportowy Flika Olkusz

W rozdziale IV osoby upoważnione są niezgodne z osobami wskazanymi w oświadczeniu oraz 

w KRS (osoba wiceprezesa Aleksandra Krzywda / Aleksandra Adamczyk). Zamiast 

sprawozdania finansowego załączono CIT-8, w którym nie ma wyszczególnionej informacji o 

deklarowanej dotacji 118 000 zł za ostatni rok obrachunkowy. W rozdz. VIII wniosku nie 

podano kalkulacji kosztów zadania.

2087 5534987 LKS Przełom Kaniów Kaniów
- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

reprezentacja niezgodna z par. 34 statutu - brak upoważnienia 

2088 5535166
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY"HERKULES 

OLSZTYN"
OLSZTYN

1. Brak możliwości weryfikacji daty wpisu do ewidencji. Na dosłanej decyzji dotyczącej zmiany 

w ewidencji widnieje numer stowarzyszenia, ale nie ma daty jego wpisu. Decyzja została 

podpisana w marcu 2016 r. 2. Brak uzupełnionej tabeli o liczbie zawodników w klubie do 18 

roku życia. (realizacja zadania wyznaczona jest od 2 stycznia 2017 r.)

2089 5535373 Uczniowski Klub Sportowy Jedyneczka
Wysokie 

Mazowieckie
brak upoważnienia dla vice prezesa 

2090 5535393
Ludowy Klub Sportowy "LKS Szumy" w w 

Suścu
Susiec brak informacji o otrzymanej dotacji w 2016 r.(tylko bilans)

2091 5535440
Uczniowski Klub Sportowy Karate 

Shotokan Funakoshi-do
Szczecin

Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawą  o rachunkowości, rozbieżność dat w rejestracji 

klubu 

2092 5535514
Uczniowski Klub Sportowy SUPLES w 

Białaczowie
Białaczów

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. 

W dołączonej informacji dodatkowej w spr. merytorycznym suma otrzymanych dotacji 

wyniosła 21 776 zł, kwota wpisana we wniosku to 21 546,48. Niespójność kwot.

2093 5535539
Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO 

"OLA" Ostróda
Lubajny niezgodność kwoty dotacji z rachunku zysków i strat a wniosku
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2094 5535600 MLKS TĘCZA BRUSY BRUSY

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na każdej 

stronie statutu - brak we wniosku pkt. IV wpisanej drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań - brak kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania

2095 5535776 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola

Dokumenty rejestrowe załączone do wniosku uniemożliwiają jednoznaczne określenie 

sposobu rejestracji. Ponadto załączona uchwała dotycząca ukonstytuowania się Zarządu nie 

zawiera informacji o zmianie sposobu reprezentacji. Wniosek oraz załączniki do wniosku o 

zmianę danych w KRS nie zawierają potwierdzenia przyjęcia wniosku/terminu złożenia 

wniosku czy daty wysłania wniosku.  Od dnia ukonstytuowania się Zarządu, tj. od 4 stycznia 

2017 r do 31. maja br. nie wprowadzono zmian w KRS.

2096 5535867 Klub Sportowy Korona Cedry Małe Cedry Małe brak informacji i kwocie dotacji w Rachunku wyników -26 072,21, wniosek 24 500

2097 5535955 Piłkarski Klub Sportowy Legion Pruszków Pruszków

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: wyciąg(kolorowa kserokopia) z rejestru 

stowarzyszeń kultury fizycznej z dnia 15 grudnia 2014 r. nie został potwierdzony za zg. z 

oryginałem przez osoby upoważnione zg. z zapisem w paragrafie 35 Statutu Klubu z datą 

bieżącą, brak na str.1-11 Statutu klauzuli "Za zgodność z oryginałem" - strony podpisane  

przez Prezesa.

2098 5536147 Stowarzyszenie Klub Piłkarski Brzeg Dolny Brzeg Dolny
Wniosek odrzucony formalnie. Nieprawidłowa reprezentacja. Podpisała Prezes M. Mikłos. Wg 

KRS wymagany jest podpis 2 członków zarządu. 

2099 5536224
Gminny Uczniowski Klub Sportowy w 

Krasnosielcu
Krasnosielc

Przedstawione spr. finansowe niezgodne z ustawą o rachunkowości (brak bilansu, rachunku 

zysków i strat)

2100 5536366
Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek" 

Połaniec
Połaniec

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

2101 5536406
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Grześ"
Hrubieszów w sprawozdaniu finansowym brak informacji o dotacji

2102 5536426 Klub Sportowy Kopcie Kopcie zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych

2103 5536481 UKS Pionier Nawrocko Nawrocko

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących :prezesa, z-cy 

prezesa i skarbnika" wniosek podpisał prezes, członek zarządu, a statut, bilans, zaświadczenie 

z ewidencji podpisała dyrektor szkoły -V forma organizacyjna i okres działalności, data 

rejestracji klubu - brak uzupełnionej rubryki
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2104 5536525 Rugby Club Gorce Raba Niżna Raba Niżna

Podpisy niezgodne z reprezentacją (zgodnie z KRS wymagane jest współdziałanie Prezesa i 

Skarbnika lub dwóch uprawnionych członków zarządu) Wniosek podpisał Prezes i Wiceprezes, 

brak upoważnienia dla Wiceprezsa

2105 5536653 MMA VALE TUDO BIAŁYSTOK Białystok

Sprawozdanie finansowe - RZS porównawczy zawiera informacje o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych w 2016 r.  21 500  zł - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 31 500  zł

2106 5536698 Ludowy Zespół Sportowy Zbydniów Zbydniów Błędna kwota dotacji we wniosku - niezgodna z bilansem.

2107 5536732
Uczniowski Klub Sportowy GOKiS Kąty 

Wrocławskie
Kąty Wrocławskie

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy oraz brak adnotacji "za zgodność z oryginałem".  2) Środki 

przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenerów 

prowadzących zajęcia na obozie. 3) Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 332 

w pkt VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - liczba 272.

2108 5536755 Klub Sportowy "Otmęt" Krapkowice Krapkowice

1. Zaniżona kwota dotacji. W rachunku zysków i strat wskazano dotacje w 2016 roku w 

wysokości 119499,57 zł natomiast we wniosku wpisano 78,30 zł. 2. Brak upoważnienia dla 

prezesa i v-ce prezesa do reprezentowania klubu. Zapis mówi: "... wymagane jest 

współdziałanie uprawomocnionych członków zarządu". 3. Kalkulacja kosztów nie zawiera 

wkładu własnego.

2109 5537114 Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" Budzów Budzów błędna reprezentacja - brak pełnomocnictwa dla reprezentujących

2110 5537132 Uczniowski Klub Sportowy "Bielik" Bielany Wrocławskie

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - niespójna kwota otrzymanych środków publicznych w 2016 r. 

między wnioskiem, a sprawozdaniem finansowym

2111 5537154 Klub Piłkarski KP Gwarek Wałbrzych Wałbrzych

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

2112 5537370 Klub Piłkarski Słowianin Wolibórz Wolibórz - brak informacji o dotacji w bilansie

2113 5537441 Toruńska Akademia Futsalu Toruń

- reprezentacja niezgodna z par. 35 statutu  - wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów 

osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie 

do ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  
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2114 5537511 LKS Szubinianka Szubin Szubin

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność 

z oryginałem" przez jedną osobę,   brak pełnomocnictwa dla wiceprezesa ( w tamtym roku 

przesłali) 

2115 5537610 KRASNOVIA KRASNE-LASOCICE 
Brak potwierdzenia zgodności z oryginałem Statutu zgodnie z reprezentacją (podpisał tylko 

członek zarządu) Brak sprawozdania finansowego

2116 5537690
Uczniowski klub Sportowy Lider przy 

Szkole Podstawowej nr 18 w Katowicach
Katowice - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych- obóz sportowy

2117 5537721 Gminny Klub Sportowy Mirków Długołeka Mirków

Zgodnie z KRS dla oświadczeń w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli zarządu. Brak pełnomocnictwa dla Prezesa i Wiceprezesa (osób 

, które podpisały wniosek)

2118 5537738 Klub Tenisa Stołowego "Lędziny" Lędziny statut nie potwierdzony zgodnie z wytycznymi, przez dwie osoby

2119 5537762 LKS Nawoj Nawojowa Nawojowa 
Wniosek i kopie dokumentów podpisały osoby nieupoważnione ( statut klubu mówi o dwóch 

upoważnionych członkach klubu).

2120 5537825 Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do Lublin

- reprezentacja niezgodna z par. 45 statutu - brak upoważnienia w formie uchwały zarządu dla 

wiceprezesa - niespójność daty rejestracji klubu między wnioskiem, a zaświadczeniem o 

wpisie do ewidencji  - brak podanej informacji we wniosku pkt. IV dotyczącej sekcji, o którą 

dofinansowanie wnioskuje klub 

2121 5538020 Ludowy Zespół Sportowy Kromołów Walce

- brak podanej informacji we wniosku pkt. IV dotyczącej sekcji, o którą dofinansowanie 

wnioskuje klub - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania 

stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

2122 5538064
Uczniowski KLub Sportowy "SOKÓŁ"  w 

Regnowie
Regnów brak informacji o liczbie zawodników do 18 roku życia w klubie  w pkt X ppkt 1 

2123 5538231
Krasnostawski Klub Sportowy Kinga 

Krasnystaw
Krasnystaw brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji

2124 5538372 ŚKS Naprzód Lipiny Świętochłowice
Brak podpisów potwierdzających zgodność z oryginałem na każdej ze stron statutu (kilka 

stron pominięto)

2125 5538393
Ludowy Uczniowski Klub sportowy 

KANTOR
Częstochowa brak sprawozdania finansowego/bilansu 

2126 5538488 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie Mława brak statutu

2127 5538545 GKS Krzemieniewo Pawłowice

1. Brak dołączonego bilansu (przesłano CIT-8) 2. Błędna reprezentacja (statut wymaga 

współdziałania 2 osób, wniosek podpisał tylko prezes). 3. Statut bez zapisu "zgodność z 

oryginałem" 

2128 5538764 Uczniowski Klub Sportowy RONIN Radlin niezgodność wyliczenia kwoty w pkt. VIII. brak potwierdzenia wys. dotacji
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2129 5538994
Raciążecki  Klub Sportowy  ,,Wzgórze" 

Raciążek
Raciążek - kwota deklarowanej dotacji we wniosku 65 800,00zł a w bilansie 69 000,00zł

2130 5539022
Ludowy Klub Sportowy "VICTORIA" w 

Czerminie
Czermin

Brak sprawozdania finansowego. Dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji 

2131 5539105 GLKS Gmina Kłomnice Kłomnice Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (55 000 zł) a spr. finansowym (70 000 zł) 

2132 5539125
Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w 

Olsztynie
Olsztyn

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  

2133 5539376
Uczniowski Klub Sportowy TERMINATOR 

Wysokie
Wysokie

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

zawartą w sprawozdaniu finansowym - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do 

reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - niezgodność liczby osób 

prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą trenerów w pkt VIII Preliminarz 

kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania

2134 5539539 Fundacja Morena Żukowo - wniosek złożony przez fundację

2135 5539612
Uczniowski Klub Sportowy WRESTLER 

Sułów
Sułów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji  brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych 

do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 2) 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak na każdej stronie adnotacji "za zgodność z oryginałem". 

2136 5539700
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

Aquarius Pływanie Synchroniczne 
Bielawa

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania.

2137 5539759 Polskie Zrzeszenie Muaythai Kraków Brak informacji w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

2138 5539805 Pleszewski Klub Karate Pleszew - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

2139 5539852
Gminny Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy ZORZA 
Sterdyń

wniosek odrzucony z powodów formalnych: brak jednego podpisu osoby upoważnionej na 

ostatniej str. statutu(rozbieżność zapisu w statucie i KRS odnośnie reprezentacji), brak bilansu 

lub sprawozdana finansowego - dołączone sprawozdanie jest sprawozdaniem z działalności 

Klubu

2140 5540253 Uczniowski Klub Sportowy Dąb-19 Katowice

1.. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 5 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 4 

trenerów 2. statut podpisany za zgodność z oryginałem przez prezesa, brak podpisu 

sekretarza 
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2141 5540309 Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Bytom Bytom Brak spr. finansowego za 2016 r. Klub przedstawił spr. finansowe za 2015 r.

2142 5540333 Klub Sportowy Unia Ujście Ujście 1. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na przesłanych dokumentach finansowych.

2143 5540396 Uczniowski Klub Sportowy ,,3" Milanówek Milanówek 1. Brak bilansu (dołączono sprawozdanie z wykonania zadania).

2144 5540439 UKS "KIKS" w Dorohusku Dorohusk

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia do reprezentacji dla skarbnika/wiceprezesa. Zapis 

w statucie mówi: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu. Wniosek podpisał Prezes, Skarbnik i 

Wiceprezes. 2. Rozbieżność w liczbie pachołków treningowych, co ma wpływ na kalkulację 

kosztów.

2145 5540586 Ludowy Klub Sportowy "Kłos" Gałowo Gałowo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej 

informacji. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - 

na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych 

do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.  4) 

Błędna reprezentacja - powinien podpisać się cały Zarząd Klubu § 36 ust. 1-2 "Zarząd Klubu 

reprezentuje Klub na zewnątrz oraz zarządza majątkiem i funduszami Klubu".

2146 5540613
Gminny Ludowy Klub Spotrowy Victoria 

Rybczewice
Rybczewice Drugie niespójność preliminarza kosztów finansowych z kalkulacją kosztów finansowych
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2147 5540688
Uczniowski Klub Sportowy "Czarodzieje z 

Bielan"
Warszawa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans, rachunek 

zysków i strat) o uzyskanych dotacjach w roku 2016. 2) Wniosek pkt. VII Program zadania 

termin realizacji zadania do grudnia 2017 r. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut) brak na 

każdej ze stron podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy 4) Wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej 

dokumentacji (statut) brak na każdej stronie adnotacji "za zgodność z oryginałem". 5) 

Wniosek pkt. VII Program zadania - nie wynika aby klub prowadził zajęcia w dwóch sekcjach 

sportowych. 6) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z 

liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania. 7) Wniosek w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - brak w kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania 

informacji o ilości oraz rodzaju sprzętu sportowego).  

2148 5540717 Klub Sportowy Trampek Przyjaźń

Błędnie wypełniony: w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - liczba 

osób prowadzących zajęcia sportowe - 3 trenerów w pkt.  VIII preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja nie wyodrębnia ilości trenerów oraz podano w niej błędną kwotę ( 3 

000 zł). Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych.

2149 5540764 Klub Sportowy Płaszowianka Kraków

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą 

trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania (Klub chce dofinansować trenerów tylko z jednej 

sekcji co jest niezgodne z założonym programem konkursowym).

2150 5540785 Klub Sportowy Piątka Chorzów Chorzów

1. Brak wpisanego numeru pozycji w ewidencji we wniosku. 2. Błędna reprezentacja. Brak 

upoważnienia dla członków zarządu. Zapis w Statucie brzmi: "... wymagane są podpisy dwóch 

upoważnionych przez Zarząd jego członków. 3. Brak wyszczególnionej dotacji na przesłanych 

dokumentach finansowych. 4. Błąd w kalkulacji kosztów.

2151 5540811 Uczniowski Klub Sportowy Promyk Lubomierz

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę 

rozpoczęcia 03-04-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia 

zajęć 02-04-2017 r.
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2152 5541088 UKS LIDER Borów Borów

Podpisy niezgodne z reprezentacją (zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch 

osób:Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków. Wniosek podpisał sekretarz i 

członek zarządu - brak upoważnienia dla członka zarządu Przedstawione spr. finansowe nie 

spełnia warunków zawartych w ustawie o rachunkowości  Niespójność liczby trenerów pkt IV 

a kalkulacja kosztów finansowych

2153 5541108 Starogardzki Klub Sportowy Starogard Gdański

Brak daty wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę 

Starogardzkiego w załączonym do wniosku zaświadczeniu. Niezgodność kwoty dotacji 

podanej we wniosku (pkt. III) z kwotą wyszczególnioną w dokumentach finansowych 

(rachunek zysków i strat).

2154 5541200 KLUB SPORTOWY PACO LUBLIN

Brak wyodrębnionej inf. w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. W spr. 

finansowym jest tylko pozycja "inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje" - 

kwota 343 655 zł. Brak możliwości zweryfikowania kwoty podanej we wniosku (57 040 zł) 

2155 5541423 Łopuszański Klub Sportowy "ŁKS Łopszno" Łopuszno
- statut nie potwierdzony przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji - brak spr. 

finansowego

2156 5541437 Toruński Klub Sportowy Judo Toruń - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

2157 5541463 MLKS Borowiak Czersk Czersk - statut nie opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem 

2158 5541577
ULKS "SUKCES" przy Zespole Szkół w 

Marzeninie
Marzenin

1. nie wyszczególniono liczby zawodników w klubie 2. zaplanowano zakup wyposażenia 

obiektu sportowego (tablica wyników) 3. zadeklarowana kwota dotacji niewyszczególniona w 

załączonych dokumentach finansowych 

2159 5541623 UKS KONIK Pcim
Niezgodnosc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwota wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych.

2160 5541653
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE VICTORIA 

ŁUKOWA-CHMIELEK
ŁUKOWA

brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych

2161 5541721
Stowarzyszenie Sportów Walki Ring Wolny 

w Toruniu
Toruń - kalkulacja prowadzenia zajęć sportowych niespójna z tabelą pkt. VIII  
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2162 5541838 KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" KOŃSKIE Końskie

1) Wniosek pkt. VI "termin i miejsce realizacji obozu sportowego" - brak podanej gminy i 

powiatu. 2) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych 

środków publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 0,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej (rachunek zysków i strat za 2016 r.)  wykazano kwotę 

dotacji 15 000,00 zł. 3) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu 

dla Prezesa i Skarbnika. Zgodnie z KRS i statutem § 34 "Dla ważności oświadczenia w zakresie 

prawa, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane 

są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu".  4) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut, 

dokumentacja finansowa) brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy 5) 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX pkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji finansowej brak na każdej stronie  adnotacji "za zgodność z 

oryginałem". 

2163 5541873 Klub Sportowy Błękitni Rudołowice Rudołowice

1) Wnioskodawca we wniosku w pkt. VI nie wskazał liczby osób prowadzących zajęcia 

sportowe. 2) Brak na przedłożonej do wniosku dodatkowej informacji do sprawozdania 

finansowego podpisów osób uprawnionych/upoważnionych. 

2164 5542125 MIEJSKI KLUB SPORTOWY TĘCZA KROSNO ODRZAŃSKIE

w pkt. VI - przedmiot i zakres wnioskowanej dotacji - zostało ujętych 2 trenerów, natomiast 

kalkulacja kosztów finansowych (9 000 zł) została rozpisana na 3 trenerów. Rozbieżności w 

programie zadania... wsparciem w ramach programu klub objęte będą 2 zawodniczki (w tabeli 

ujęto 5 zawodniczek)

2165 5542174 UKS WODNIK 29 KATOWICE KATOWICE

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut, zaświadczenie z UM) brak na 

każdej stronie adnotacji "za zgodność z oryginałem". 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (statut, 

zaświadczenie z UM) brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania 

woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 4) Wniosek pkt VIII 

Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów 

zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (zakup sprzętu sportowego).

2166 5542200 Wiejski Klub Sportowy Rasel Dygowo Dygowo
Wniosek odrzucony formalnie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych.
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2167 5542222 Klub Sportów i Sztuk Walk GRU-KO Wieruszów

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 23 258 

zł;  2. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez 

osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy) - podpisał się tylko prezes, brak podpisu wiceprezesa 

2168 5542346 Uks "Polonez"Wyszków wyszków

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być 

przeznaczone na wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia na obozie - kwota 

otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z informacją dodatkową

2169 5542374
Uczniowski Klub Sportowy "Tempo" 

Nienaszów
Nienaszów

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o deklarowanym 

dofinansowaniu 

2170 5542574
DZIERZGOŃSKI KLUB SPORTOWY 

"POWIŚLE"
Dzierzgoń

1. Wnioskodawca organizuje obóz sportowy dochodzeniowy, jest on niezgodny z zapisami 

programu - obóz musi odbywać się w innym miejscu niż regularne szkolenie sportowe; 2. 

Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane jest współdziałanie 

prezesa i jednego z członków prezydium lub dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Podpisał się jednoosobowo prezes.

2171 5542602 UKS Olimpia Mszana Górna

Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji (pozycji dotacje) o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła  4 500 zł; 

2172 5542701 KS Polesie Kock Kock
Niezgodnośc kwoty dotacji podanej we wniosku z kwota wyszczególnioną w dokumentach 

finansowych. Zaniżenie dotatcji - we wniosku w dokumentacji finansowej 88 000 zł.

2173 5543072 Klub Sportowy Pcimianka Pcim 
Błędna reprezentacja - Brak upoważnienia dla Skarbnika - w KRS drugą osobą upoważnioną 

jest SEKRETARZ

2174 5543325
Miejski Klub Sportowy Mks "WKRA" 

Bieżuń
Bieżuń 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

2175 5543349 Ludowy Klub Sportowy Zagłębie Lipnik Lipnik
Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy co najmniej 

trzech  członków zarządu. Podpisał się prezes i wiceprezes.

2176 5543397
Uczniowski Klub Sportowy "Tygrysy" 

Krzepice
Krzepice

w pkt. VI - przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących 

zajęcia sportowe - 3 trenerów; kalkulacja w pkt. VIII przewiduje udział 2 trenerów; 

Sprawozdanie finansowe/bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. (wniosek  32 978,93)
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2177 5543538 Międzyszkolny Klub Sportowy JAROCIN Jarocin

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla członka zarządu - brak 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - niezgodność 

liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w 

pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania

2178 5543651 Akademia Piłkarska Stalowa Wola Stalowa Wola
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu 

2179 5543739 LKS SILESIA LUBOMIA LUBOMIA
1. Kalkulacja kosztów nie uwzględnia wkładu własnego. 2. Nie uzupełniona tabela odnośnie 

liczby zawodników w klubie do 18 roku życia. 3. Niespójna ilość godzin w zadaniu. 

2180 5543759
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

GRZEGÓRZKI GO!
Kraków

VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania: brak szczegółowego przedmiotu 

zakupu sprzętu sportowego, wpisano "sprzęt sportowy treningowy 30szt" 

2181 5543781 GMINNY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁUBOWO

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: wniosek błędnie  podpisany - przez Prezesa i 

Wiceprezesa paragraf 26 Statutu mówi, że wymagane jest współdziałanie Prezesa lub jednego 

z Wiceprezesów Zarządu i Skarbnika, kserokopia Statutu podpisana nieczytelnie(bez pieczątki 

imiennej)  jedynie strona przedostatnia i ostatnia podpisana tylko przez Prezesa na pieczątce 

imiennej - wymagane dwa podpisy paragraf j.w., brak dokumentu potwierdzającego uzyskaną 

dotacje w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

2182 5543803
Ludowy Klub Sportowy WISŁA w 

Jankowicach
Jankowice

Brak upoważnienia (zgodnie z KRS i statutem) dla osób podpisujących wniosek i 

potwierdzających zgodność z oryginałem załączniki. 

2183 5543827 Ludowy Klub Sportowy "Odra" Malczyce Malczyce

Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawa o rachunkowości (brak bilansu, rachunku zysku i 

strat) Zgodnie z KRS do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie 

dwóch umocowanych przedstawicieli klubu: Prezesa lub Wiceprezesa oraz sekretarza lub 

skarbnika, względnie osób przez nich upoważnionych. Wniosek podpisał Wiceprezes i członek 

zarządu (brak informacji czy członek zarządu jest sekretarzem lub skarbnikiem. Brak 

pełnomocnictwa dla podpisujących wniosek.
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2184 5543879 Uczniowski Klub Narciarski 15 Jelenia Góra Jelenia Góra

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla członka Zarządu. 

Zgodnie ze  statutem § 28 "Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch 

spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu".  2) 

We wniosku w pkt. VI podana łączna liczba uczestników zadania większa niż podana  liczba 

zawodników w klubie do 18 roku życia w pkt. X ppkt. 1. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak 

podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

2185 5543900
Stowarzyszenie Klubu Sportowego 

"Victoria" Szczaniec
Szczaniec

1. Brak bilansu lub sprawozdania finansowego. Klub przesłał jedynie załącznik do 

sprawozdania rozliczenia dotacji zadania publicznego.

2186 5543986
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Czarna 

Góra
Stronie Śląskie

Przedstawione spr. finansowe nie spełnia wymogów zgodnie z ustawą o rachunkowości (brak 

bilansu, rachunku zysków i strat)

2187 5544047 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Rytwiany
Wniosek odrzucony formalnie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych. 

2188 5544160
Ludowy Klub Sportowy "Spartak" 

Charsznica
Miechów-Charsznica

1. podpisy niezgodne z reprezentacją (brak podpisów skarbnika) 2. brak wymaganych 

załączników finansowych

2189 5544189 Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno Zbójno 1. Zapis "Za zgodność z oryginałem" tylko na ostatniej stronie Statutu.

2190 5544213  Siemianowicki Klub Kyokushin Karate Siemianowice - spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem

2191 5544300
Uczniowski Klub Sportowy "Alfa" 

Bledzewo
Bledzewo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

2192 5544504
Uczniowski Klub Sportowy MOSIR BASKET 

Sochaczew
Sochaczew

1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 3 

trenerów. 2. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 55 000 zł. Ponadto, kopie tych dokumentów oraz Statut nie zostały poświadczone za 

zgodność z oryginałem na każdej stronie. 
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2193 5544551 KLUB SPORTOWY "MAZUR" Pisz

- reprezentacja niezgodna z par. 29 statutu  - brak sprawozdania finansowego - brak 

informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 r. ż. - pkt. X wniosku - wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej 

dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy

2194 5544637 LKS JUNIOR Szarlejka Kalej
Kopie dokumentów nie poświadczone przez wszystkie upoważnione osoby - podpis tylko 

prezesa.

2195 5544658 Ludowy Klub Sportowy OSiR Pleszew Pleszew

" dla ważności oświadczania woli,pism i dokumentów w przedmowie praw i obowiązków 

majątkowych, oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród 

następujących :prezesa, wiceprezesa,skarbnika"dokumenty podpisał wiceprezes i członek 

zarządu - brak informacji w bilansie o dotacjach - błędna kalkulacja kosztów finansowych 

(kwota w tabeli 5 560zł a w kalkulacji 5460zł)

2196 5544685 Klub Sportowy Pogoń 96 Łaszczówka Łaszczówka

Zgodnie ze statutem osobami upoważnionymi są prezes lub wiceprezes oraz sekretarz lub 

główny księgowy, względnie upoważnieni członkowie zarządu. Wniosek podpisało dwóch 

wiceprezesów. W załączonym bilansie i rachunku zysków i strat nie wyszczególniono dotacji 

za 2016 r. w wysokości 60 000 zł deklarowanej we wniosku.

2197 5544722 Klub Sportowy Kobra Kościan Kościan - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

2198 5544797 Ludowy Klub Sportowy VICTORIA Szadek Szadek
1) wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak aktualnego wypisu,  

2)wymagane są podpisy dwóch uprawnionych przedstawicieli zarządu  

2199 5544997
Uczniowski klub sportowy "Akademia 

Piłkarska Champions" Zabrze
Zabrze

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Brak 

załączonego do wniosku statutu. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty 

rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji. 4) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w 

pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.

2200 5545062 SIECHNICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN Mokry Dwór

1) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (prowadzenie 

zajęć sportowych). 2) Sposób reprezentacji wskazany w statucie niezgodny z KRS.

2201 5545310 Klub Sportowy "Naprzód" Borucin Borucin 1. Brak bilansu. Klub przesłał jedynie oświadczenie o przychodach i dotacji.
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2202 5545360 LKS Czarni Koziniec Mucharz

brak upoważnienia dla reprezentacji. W statucie oraz KRS widnieje zapis: "…wymagane jest 

współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli zarządu klubu w tym prezesa, 

sekretarza lub innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa" 

2203 5545377 Miejski Klub Sportowy START Miastko Miastko

We wniosku wykazano dwie osoby reprezentacji zarządu - prezesa i skarbnika. Zgodnie ze 

statutem i KRS skarbnik powinien być upoważniony przez Zarząd. Upoważnienia nie 

załączono. We wniosku podano błędną datę rejestracji klubu 2001/2011..

2204 5545428
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SPORTU 

MŁODZIEŻOWEGO PROMOTOR
ZABRZE

1. Brak wskazanej wysokości przyznanej dotacji za rok 2016 w przesłanych dokumentach 

finansowych. 

2205 5545513 Klub Sportowy Bibiczanka Bibice
Wniosek podpisany przez osoby nieupoważnione. Brak podpisu Skarbnika. Wypis z ewidencji 

nie jest poświadczony za zgodność z oryginałem

2206 5545707
Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj 

Bukowno"
Bukowno

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na 

statucie

2207 5545744 Uczniowski Klub Sportowy 4 Sieradz

" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków zarządu 

spośród następujących :prezesa, sekretarza,dwóch upoważnionych członków zarządu" brak 

upoważnienia - statut podpisany przez jedną osobę z reprezentacji - brak informacji o 

dotacjach w bilansie

2208 5545857 Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki Ząbki
1)brak drugiej osoby upoważnionej w pkt IV pkkt 2 wniosku,  2)brak łącznej liczby 

uczestników zadania w pkt VI 

2209 5545881 SPORTOWY KLUB PARAFIALNY KISIELIN Zielona Góra

1. Zaniżona dotacja wpisana we wniosku. W sprawozdaniu finansowym stwierdzono dotację 

w wysokości 61000 zł natomiast we wniosku wpisano 0 zł. 2. Data rejestracji klubu we 

wniosku nie zgodna z wypisem z ewidencji. 3. Brak uzupełnionej tabeli o liczbie zawodników 

w klubie do 18 roku życia.

2210 5546113 Uczniowski Klub Sportowy MASTER Gniezno

zgodnie z zapisem statutu brak podpisu sekretarza lub osoby upoważnionej na wszystkich 

złożonych dokumentach, brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach 

finansowych

2211 5546227

Uczniowski Klub Sportowy"KOPERNIK" 

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 

Piotrowie

Piotrów
Sprawozdanie finansowe -Rachunek zysku i strat nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych. 

2212 5546301 Ludowy Klub Sportowy w Nowosielcach Nowosielce - brak krs - kwota deklarowanej dotacji we wniosku 26 000,00zł a w bilansie 51 634.00zł

2213 5546354 Uczniowski Klub Spotowy GOS Raszyn Raszyn 1. Bilans za rok 2015 bez podanej wysokości dotacji.

210/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

2214 5546410
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BSA Pro 

Tour
Warszawa

1. Brak wskazanej kwoty dofinansowania na przesłanym bilansie/rachunku wyników za 2016 

rok. 2. W tabeli we wniosku wskazano 2 trenerów natomiast w kalkulacji kosztów tylko 

jednego.

2215 5546457
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY"MACIERZ"W 

LIPNICY MUROWANEJ
Lipnica Dolna

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 3 trenerów w 

pkt.  VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 

trenerów 

2216 5546526 LZS ZRYW Skroniów Jędrzejów

1. Błędna reprezentacja, brak pełnomocnictwa do reprezentacji dla wiceprezesa. Zapis w 

statucie mówi: "... wymagane jest współdziałanie dwóch ustawowych przedstawicieli w tym 

Prezesa i Sekretarza lub innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa. Wniosek podpisał 

prezes i wiceprezes.

2217 5546595 Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Ulan-Majorat
Wniosek odrzucony formalnie. Różnica w kwotach dotacji podana we wniosku za 2016 r. ( 50 

000) a w sprawozdaniu finansowym (60 000 zł).

2218 5546837
TENISOWY KLUB SPORTOWY "SLAVIA" 

RUDA ŚLĄSKA
Ruda Śląska

"dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane 

współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie w tym każdorazowo prezesa, a w 

przypadku jego nieobecności wiceprezesa" statut i bilans podpisany przez jedną osobę z 

reprezentacji

2219 5546858
Towarzystwo Sportowe Metal Węgierska 

Górka
Węgierska Górka Wniosek podpisany niezgodnie z reprezentacją (podpisał tylko prezes)

2220 5546958 Miejski Klub Sportowy Ryki Ryki

Brak spr. finansowego (dołączone jest tylko spr. z wykonania zadania) Statut potwierdzony za 

zgodność z oryginałem niezgodnie z reprezentacją Niespójność preliminarza z kalkulacją 

kosztów Brak rozpisanego sprzętu w kalkulacji kosztów

2221 5547084 Klub Sportowy Sokół Radomin Radomin Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu Prezesa na Statucie i dokumentach finansowych.

2222 5547167 Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Wrzosowa
1. statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez jednego członka 

zarządu (skarbnika) - zarząd dwuosobowy (skarbnik+prezes) 

2223 5547222 Uczniowski Klub Jeździecki PROMYK Albigowa data rejestracji w krajowym rejestrze sądowym  2015.10.23

2224 5547242 Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj” Klucze
Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie oraz podpisów na każdej stronie. Jest tylko 

podpis na ostatniej stronie Prezesa
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2225 5547360 UKS Gródek Gródek

1. błędna reprezentacja - zgodnie ze Statutem wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch  upoważnionych członków zarządu - wniosek 

podpisał tylko Prezes. 2. Brak sprawozdania finansowego lub bilansu, zawierającego 

informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (umowa na realizację 

zadania publicznego i sprawozdanie końcowe dla gminy gródek); 3. Aktualny odpis lub 

(zaświadczenie) nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy (na decyzji jest data) 

2226 5547450
LUDOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIAKOS 

TARNOGRÓD
TARNOGRÓD

BRAK aktualnego zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, dołączono Decyzję, która NIE umożliwia weryfikacji daty wpisu 

do  ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy.

2227 5547503 Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy Warszawa Dołączono spr. finansowe za 2015 r. powinno być za 2016 r. 

2228 5547526 Klub Sportowy "IRAS" Czaplinek

1. Klub nie spełnia warunku 3 lat zarejestrowanej działalności. Na przesłanym KRS data 

rejestracji wskazana jest na dzień 08.08.2014 r. Brak innego dokumentu udowadniającego 

zarejestrowaną działalność we wcześniejszym okresie.  2. Brak wyszczególnionej dotacji na 

przesłanych dokumentach finansowych. 

2229 5547596
MKS CZARNI Jelcz-Laskowice Zrzeszeni w 

LZS 
Jelcz-Laskowice

1) Przedłożona dokumentacja finansowa potwierdzająca uzyskane dotację w 2016 r. nie 

spełnia wymogów określonych w konkursie. 2) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji (zaświadczenie ze 

starostwa) brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) Wniosek pkt. X ppkt. 3 brak 

podanej informacji o charakterystyce planowanych do pobrania opłat.

2230 5547617
SZCZECIŃSKI KLUB NART WODNYCH "SKI-

LINE"
Szczecin

wniosek został podpisany (nieczytelnie, bez pełnionej funkcji) przez jedną osobę z zarządu. 

Zgodnie z KRS ważność decyzji i oświadczeń w zakresie zobowiązań majątkowych... wymaga 

zgodnego współdziałania i podpisów prezesa i skarbnika i jednego z wiceprezesów

2231 5547658 Uczniowski Klub Sportowy Iskra Łęg Łęg Probostwo

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - błędnie wypełniony wniosek: brak miejsca 

realizacji obozu sportowego, brak opisu sprzętu sportowego , kserokopia statutu 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 1 osobę (Wiceprezesa) wymagane 2 podpisy zg. 

z zapisem paragraf 28 statutu, ponadto podpis na pieczątce p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w 

Łęgu Probostwie i z pieczątką szkoły, brak  dokumentu potwierdzającego otrzymaną dotację 

ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  

2232 5547897 Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok - brak kwoty dotacji w bilansie
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2233 5548273
Ludowy Klub Sportowy "KORONA" w 

Skawinki
Skawinki

Błędna reprezentacja (zgodnie z KRS wymagane jest współdziałanie dwóch 

upełnomocnionych przedstawicieli zarządu, wniosek podpisał tylko Prezes) Kopie 

dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją Niespójność 

kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (13 500 zł) a spr. finansowym (15 500 z)

2234 5548341 LKS Polwica-Wierzbno Wierzbno kwota dotacji niewyszczególniona w załączonych dokumentach finansowych

2235 5548362
Miedzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Postomia" Sulęcin-Kołczyn
Kołczyn

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r.  18 000 zł - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 0,00 zł.

2236 5548425 K.S. "Górnik Nowe Miasto" Wałbrzych Wałbrzych

1. Rachunek zysków i strat za 2016 r. zawiera pozycję dotacje - 0 zł  Zgodnie z wnioskiem 

przyznana dotacja wynosiła 76 000  zł  2. Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z 

oryginałem (na każdej stronie przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania 

woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy) - podpisał się tylko 

prezes, brak podpisu drugiego członka zarządu.

2237 5548524 LKS Stegny Wyszogród Wyszogród
Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: błędnie wypełniony wniosek - łączna liczba 

uczestników zajęć zero(str. 2 wniosku) 

2238 5548548 Akademicki Klub Karate Tradycyjnego Toruń 1. Brak dołączonego Statutu. 2. Kalkulacja kosztów nie uwzględnia wkładu własnego.

2239 5548652 Stowarzyszenie Sportowe STS Zamek Zamek Bierzgłowski 1. Brak bilansu. Przesłano sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

2240 5548672 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Inowrocław

 - Rozbieżności pomiędzy kwotami dotacji: Rachunek zysków i strat za 2016 r. zawiera pozycję 

dotacje i subwencje - 53 542,00 zł  Zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 20 

325,00  zł   - Odręcznie poprawiony wniosek w kalkulacji kosztów finansowych (piłki siatkowe) 

- wersja elektroniczna wniosku zawiera nie poprawione dane. 

2241 5548773
Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo 

„Ahinsa” przy Szkole Podstawowej nr 10
Tarnowskie Góry

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) We wniosku 

w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę zakończenia 30-11-2017 r. natomiast w pkt. VII 

Program zadania podano datę zakończenia zajęć 31-12-2017 r.

2242 5548821 Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów Staszów - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

2243 5548978 Klub Sportowy Hanulin Hanulin brak informacji o dotacji w sprawozdaniu finansowym

2244 5549053 KLUB SPORTOWY''WALIM''W WALIMIU WALIM

BRAK - sprawozdania finansowego lub bilansu zawierającego informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 32 000 zł (dołączono sprawozdanie końcowe z udzielonej dotacji z budżetu gminy 

Walim).
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2245 5549188 Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka Dąbrowa Białostocka

1. Statut opatrzony poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” przez jedną z dwóch osób 

upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

wnioskodawcy. 2. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 128 000 zł.

2246 5549359
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"Syrena"
Gnojnica

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) We wniosku w pkt. V podana data rejestracji niespójna z datą 

na przedłożonym zaświadczeniu ze starostwa.

2247 5549402 KLUB SPORTOWY "WRÓBLOWIANKA" Kraków
Wniosek odrzucony z powodów formalnych: niezgodność w ilości zakupionego sprzętu 

(kalkulacja kosztów z przedmiotem zakupu)

2248 5549429 Gminny Klub Sportowy Polonia Ilowo Iłowo-Osada - brak bilansu, dosłano sprawozdanie z zadania publicznego

2249 5549495
Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik 

Krasnystaw"
Krasnystaw - BRAK DATY WPISU DO EWIDENCJI W ZAŚWIADCZENIU OD STAROSTY

2250 5549573
Łaski Międzyskolny Ludowy Klub Sportowy 

Łaskovia
Łask

1. Brak wyszczególnionej kwoty dofinansowania w przesłanych dokumentach finansowych. 2. 

Błędy w kalkulacji za prowadzenie zajęć.

2251 5549670 Łódzki Klub Hokejowy Łódź
1. Brak bilansu / sprawozdania finansowego. 2. Brak rozpisanego wynajmu obiektów 

sportowych w kalkulacji kosztów.

2252 5549707 Uczniowski Klub Sportowy "SMS Galicja" Kraków - wniosek złożono po terminie

2253 5549843 Klub Jeździecki Baskil FaMaGusta Ostrów Kolonia brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na statucie. Jedynie parafki 

2254 5549865 Rawa Katowice Katowice
brak pełnomocnictwa udzielonego przez  Zarząd (dla skarbnika), rozbieżność dat rejestracji  

klubu (inna data wpisana we wniosku inna w decyzji) 

2255 5549952 Ludowy Klub Sportowy w Skidziniu Skidziń

1. Brak wyszczególnionej wysokości samej dotacji na przesłanych dokumentach finansowych. 

2. Błędna reprezentacja. Brak pełnomocnictwa dla V-ce Prezesa. Zapis w statucie mówi: "... 

wymagane jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli zarządu w tym: - 

Prezesa i Skarbnika - Prezesa i innej osoby której udzielono pełnomocnictwa. Wniosek 

podpisał Prezes i V-ce prezes. 3. Kalkulacja kosztów nie zawiera wkładu własnego.

2256 5550044 Klub Piłkarski Santos Świebodzin Świebodzin
Kopie dokumentów nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak sprawozdania 

finansowego.

2257 5550073
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu 

KaEmKa
Starogard Gdański

1. Zaniżona dotacja we wniosku (we wniosku wpisano 15 000 a w sprawozdaniu wykazano 

dotację w wysokości 19 919,75 zł).

2258 5550368 SOCCER CLUB VICTORIA Kraków
1. wersja papierowa wniosku - z odręcznie naniesionymi zmianami; 2. statut wnioskodawcy 

NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem. 
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2259 5550390 Warsaw Rowing Club Warszawa

1) Klub nie posiada 3 lat działalności. Zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem data 

wpisu/rejestracji 02-12-2014 r. 2) Wykazana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku 

z otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 18 328,00 

zł, natomiast z przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 20 816,64 zł. 3) 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji (statut, dokumentacja finansowa) brak podpisów osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 4) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX pkt. 5 na kserokopii przedłożonej dokumentacji finansowej brak adnotacji "za 

zgodność z oryginałem".

2260 5550445 UKS Akadenia Piłki NOżnej Nowa Ruda Nowa Ruda
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  brak drugiej upoważnionej osoby w pkt IV ppkt 2 "osoby upoważnione"

2261 5550563
Ludowy Klub Sportowy ,,ZNICZ" w 

Chęcinach
Chęciny

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji  

Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 5 trenerów, a kalkulacją 

kosztów finansowych - 2 trenerów

2262 5550676 Klub Sportowy Perła Węgrów Węgrów

1) Wniosek o dofinansowanie na realizacje zadania złożony (wysłany) po terminie  tj. 

06.05.2017 r. 2) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 

3) Brak załączonego do wniosku statutu.  4) Brak załączonego do wniosku wypisu z 

KRS/starosty 

2263 5550779
Ludowy Klub Sportowy Węgrowianka 

Wegrowo
Węgrowo

- Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. - VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania, liczba 

osób prowadzących zajęcia   

2264 5550866 Ludowy Klub Sportowy "Iwonka" Iwonicz

wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut nieopatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez reprezentację błędna reprezentacja ( zgodnie ze statutem i KRS wymagany jest podpis 

skarbnika), brak informacji o liczbie zawodników do 18 roku życia w klubie   

2265 5550890
Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe 

Fighter
Suchy Las - brak szczegółowej kalkulacji trenerów

2266 5550926 Ludowy Klub Sportowy w Makowisku Makowisko

- reprezentacja niezgodna z par. 65 statutu - do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych upoważnieni są prezes lub wiceprezes oraz skarbnik  lub osoba upoważniona - 

brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

statucie - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII
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2267 5550976 KLUB KARATE KAMIKAZE W SZCZECINIE Szczecin - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

2268 5551018
LUDOWY KLUB SPORTOWY HETMAN 

LASZKI
Laszki - brak informacji o dotacji w bilansie

2269 5551051
Uczniowski Klub Sportowy,,Skorpion" w 

Zespole Szkół nr 4 w Zamościu
Zamość

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans NIE zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 15 500 

zł; 

2270 5551073 Klub Sportów Walki Szczecinek

Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów sportowych 

Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 3 trenerów, a kalkulacją 

kosztów finansowych - 2 trenerów Niespójność kosztu obozu pomiędzy preliminarzem (5 000 

zł) a kalkulacją kosztów ( 7 680 zł)

2271 5551110 MUKS "Orlik" Opole Opole
1. Brak daty rejestracji klubu na przesłanym zaświadczeniu. Brak możliwości weryfikacji. 2. 

Błędna kalkulacja kosztów, niespójna z tabelą "koszty".

2272 5551213 Klub Sportowy Klif Chłapowo Chłapowo Brak sprawozdania finansowego za 2016 rok.

2273 5551234
Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ” 

Żary
Żary

brak upoważnienia dla reprezentacji, "oświadczenia w sprawach majątkowych składają 

upoważnione przez zarząd osoby" 

2274 5551303 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Drawsko Pomorskie

1) Brak we wniosku podpisanej drugiej osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgonie ze 

statutem (§ 30 "Do ważności oświadczeń woli..., upoważniony jest Prezes łącznie z jednym z 

członków Zarządu").

2275 5551325
Ludowy Klub Sportowy ,,ZNICZ" w 

Chęcinach
Chęciny

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - 

niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 5 w pkt VI.  z liczbą trenerów - 

liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych 

wszystkich elementów zadania

2276 5551466 Gdański Klub Żeglarski Gdańsk
we wniosku w pkt. VI - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe  - 2 w pkt. VIII - kalkulacja 

kosztów zadania została rozpisana tylko na jednego trenera

2277 5551489 Uczniowski Klub Sportowy -"ZRYW" Przykona

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być 

przeznaczone na wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia na obozie - kalkulacja 

kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII- obóz sportowy

2278 5551576 Zamojski Klub Karate Tradycyjnego Zamość
- Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 24 000 zł; 
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2279 5551657 Klub Sportowy "Piekary" Piekary Śląskie

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji (statut0 brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy oraz 

brak adnotacji "za zgodność z oryginałem". 

2280 5551691 Klub  Sportowy Hanza Goleniów Goleniów

1. Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji klubu. Brak daty na przesłanym  zaświadczeniu 

o wpisie. 2. Brak bilansu (przesłano sprawozdanie roczne z dotacji udzielonej z budżetu Gminy 

Goleniów). 

2281 5551933 Uczniowski Klub Sportowy PIAST Blizanów - brak informacji o dotacjach w bilansie

2282 5552185
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY STRAŻAK LICHEŃ STARY 
Licheń Stary

rozbieżność podpisów między KRS-em a wypisem ze starostwa, sprawozdanie finansowe 

niezgodne z ustawą  o rachunkowości  

2283 5552206 Klub Karate Tradycyjnego CHIDORI Kraśnik
- BRAK INFORMACJI O DOTACJACH W BILANSIE - BRAK DATY REJESTRACJI W WYPISIE 

EWIDENCJI

2284 5552301 Rzemieślniczy Klub Sportowy Juvenia Kraków

- wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak poświadczenia za zgodność z oryginałem- sprawozdanie 

finansowe

2285 5552362 UKS ORLICA DUSZNIKI-ZDRÓJ - kalkulacja niezgodna z liczbą przedmiotu zakupu sprzętu sportowego

2286 5552400
Uczniowski Klub Sportowy "Gorczańskie 

Orły"
Mszana Górna Brak sprawozdania finansowego, dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania

2287 5552519
Gliwickie Stowarzyszenie Walk 

Wschodnich "Najemnik"
Gliwice

brak sprawozdania finansowego; bilansu czy jakiejkolwiek informacji potwierdzającej 

przyznaną dotację

2288 5552539 Włocławski Klub Nurkowy JACQUES Włocławek

1. Aktualny odpis (zaświadczenie) sporządzony na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (min. 3 lata).  2. Kalkulacja kosztów finansowych nie 

została rozpisana na 3 trenerów (jest tylko zapis prowadzenie zajęć = 6 000 zł) 

2289 5552876 Uczniowski Klub Sportowy "Ronin-Rybnik" Rybnik tabela (pkt. VI) niepoprawnie wypełniona -  liczba prowadzących zajęcia sportowe wpisana  0

2290 5552918 UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie Kowalewo Pomorskie

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak dokumentu potwierdzającego uzyskaną 

dotacje w roku poprzedzającym złożenie wniosku, rozbieżność w dacie rejestracji Klubu - na 

wniosku data 21.04.2017 zaś w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji UKS 16.04.2017r.  

2291 5553065
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" 

Skronina
Skronina - brak informacji o dotacjach w bilansie
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2292 5553122 Stowarzyszenie Sport i Turystyka Wrocław

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Niezgodność 

liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI.  z liczbą trenerów - liczba 2 w 

pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania. 3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX 

ppkt. 5 - na kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 4) Niespójność dotycząca rodzaju sprzętu sportowego oraz jego 

sztuk wykazanych we wniosku w pkt. VI "rodzaj sprzętu sportowego (specyfikacja)" oraz w 

pkt.  VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich 

elementów zadania.    5) Wniosek pkt. X ppkt. 3 brak rozpisanej charakterystyki planowanych 

do pobrania opłat.

2293 5553165
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

"AKTYWNI" Postomino
Postomino

statut potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie z reprezentacją (podpisał tylko 

prezes) 

2294 5553188 Stowarzyszenie Sportowe LKS Olszyny Olszyny brak upoważnienia przez Zarząd,  inny zapis KRS  

2295 5553216 Klub Sportowy „ Oranje Sport Konin” Konin
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na sprawozdaniu finansowym oraz brak podpisów 

osób upoważnionych na informacji dodatkowej

2296 5553485 UKS OMEGA Gdynia Gdynia
Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych

2297 5553528 Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long Żyrardów 1. Brak informacji odnośnie przyznanej dotacji za 2016 na dołączonym bilansie.

2298 5553549

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w 

Czajkowie

Czajków Południowy

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak 

podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów

2299 5553597 Klub Sportowy "Lubniewiczanka" Lubniewice
wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: bilans i rachunek wyników dołączony do wniosku 

za 2015 r(wymagany w konkursie rok 2016), brak informacji o uzyskanej dotacji w 2016 r.

2300 5553619 Klub Sportowy Niwy Brudzowice Brudzowice Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

2301 5553639
Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego 

Wolverines Opole
Opole 1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r.

2302 5553688 Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty Krojanty
Niespójność ilości sprzętu sportowego pomiędzy przedmiotem zakupu sprzętu sportowego 

(piłki nożne 10 szt) a kalkulacją kosztów (piłki nożne 18 szt)

2303 5553731
Gminny Ludowy Klub Sportowy 

"Ludwiniak" w Ludwinie
Ludwin

Niespójność trenerów pomiędzy pkt VI (zakres rzeczowy zadania) - 2 trenerów, a kalkulacją 

kosztów finansowych - 3 trenerów

2304 5553796
Gminny Uczniowski Klub Sportowy w 

Modlibrzycach
Modliborzyce

Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawa o rachunkowości (brak bilansu, rachunku zysku i 

strat)
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2305 5553816
Uczniowski Klub Sportowy Toszecka Grupa 

Kolarska
Toszek

Błąd formaly - brak dokumentu poświadczającego datę rejestracji klubu  Dodatkowo mała 

celowość zakupu 1 roweru dla upowszechniania sportu

2306 5553932 UKS "TRÓJKA" Sulechów Sulechów
Wniosek podpisał Prezes i wiceprezes- (statut dwóch spośród ..Prezesa, Skarbnika, 

Sekretarza)

2307 5553953
Uczniowski Klub Sportowy Spiders 

Krapkowice
Krapkowice

Błędy formalne:  - brak "za zgodność" na statucie - błędnie wpisane w pkcie IV wniosku 

funkcje osób upoważnionych do reprezentowania klubu - brak udokumentowanych kwot 

dotacji w dokumentach finansowych  dodatkowo, folie taktyczne nie podlegają dotacji

2308 5554022 Uczniowski Klub Sportowy " Liderek" Wałcz
Sprawozdanie finansowe, bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2016 r. (wniosek  11 588,00) 

2309 5554104 Miejski Klub Pływacki Astromal - Leszno Leszno
niezgodność z założeniami konkursowymi,  brak podpisu drugiego członka zarządu na 

statucie, 

2310 5554274 Uczniowski Klub Sportowy "Pniewiak" Pniewy

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: wersja papierowa wysłana po terminie(24.04.2017 

termin to 21.04.2017), na statucie podpisała tylko jedna osoba(Prezes) zg. z zapisem 

wymagane dwa podpisy, , kserokopia bilansu i sprawozdania finansowego nie została 

podpisana za zgodność.
2311 5554314 Klub Sportowy Górnik Kłodawa Kłodawa Brak upoważnienia zarządu dla osób podpisujących wniosek.

2312 5554334
MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY 

SPIDER
ZŁOTÓW

Zgodnie ze statutem reprezentację Klubu stanowią dwie osoby - prezes lub wiceprezes oraz 

sekretarz, względnie osoby przez nich upoważnione. Wniosek podpisał prezes i wiceprezes. W 

rozdz. VIII wniosku nie podano kalkulacji kosztów sprzętu sportowego.

2313 5554551 UKS ZSMS Poznań Poznań

Wniosek odrzucony formalnie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych. Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej na 

statucie.

2314 5554616 Towarzystwo Sportowe Siemiatycze
wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: brak dokumentu potwierdzenia otrzymanej dotacji 

w roku poprzedzającym złożenie wniosku

2315 5554810

Uczniowski Klub Sportowy "Mestwin" przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 

Chojnicach

Chojnice

Sprawozdanie finansowe podpisane tylko przez Prezesa. Brak podpisów zarządu, bądź klauzuli 

za zgodność z oryginałem i podpisu drugiej osoby zgodnie z reprezentacją do zaciągania 

zobowiązań majątkowych 

2316 5554830 Jurajska Szkółka Piłkarska Warta Zawiercie Zawiercie Brak liczby trenerów w pkt. VI "Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozu sportowego"

2317 5554852 Tyszowiecki Klub Sportowy HUCZWA Tyszowce
Wysokość dotacji za 2016 r. wykazana we wniosku jest niezgodna z dotacją wykazaną w 

sprawozdaniu finansowym 90 000 / 95 000.
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2318 5554965 LKS NADWIŚLANKA NOWE BRZESKO NOWE BRZESKO

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016 2) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja 

kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli 

"koszty" (zakup sprzętu sportowego). 3) Data rejestracji w KRS niespójna z datą podaną we 

wniosku pkt. V.

2319 5555009  UKS Ząbkowice Dąbrowa Górnicza

Kalkulacja kosztów zadania mało szczegółowa, brak sprawozdania finansowego za 2016 rok 

(dołączono za 2015 r.), dokumenty tj. statut sprawozdanie finansowe potwierdzone tylko 

przez Prezesa .

2320 5555058 Olkuski Klub Sportowy "SŁOWIK" Olkusz

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Brak 

dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Wiceprezesa. 

Zgodnie z KRS i statutem § 32 ust. 1 "Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i innej osoby 

wchodzącej w skład Zarządu".

2321 5555152
Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska 

Kryspinów
Kryspinów Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (9 000 zł) a spr. finansowym (23 500 zł)

2322 5555453 Klub Sportowy Rymer Rybnik Rybnik

Brak wyodrębnionej informacji w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. 

Niespójność daty terminu realizacji zajęć sportowych pkt IV (od 2017-07-01 do 2017-11-30) 

Program zadania (od 2017-04-03 do 2017-11-30)

2323 5555597
Ludowy Klub Sportowy "GŁOWIENKA" w 

Głowience
Głowienka

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - z 

programu zadania nie wynika, że zajęcia będą prowadzone w 2 sekcjach - brak informacji w 

pkt. VI, dotyczącej miejsca realizacji obozu sportowego

2324 5555768
LUDOWY KLUB SPORTOWY PITMARK W 

JAŚLANACH
Jaślany

Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy

2325 5555999 Klub Sportowy KS "Wisła" Józefów Józefów nad Wisłą

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej (bilans) o uzyskanych 

dotacjach w roku 2016. 

2326 5556085
Ludowy Klub Sportowy "Unia" 

Świerklaniec
Świerklaniec

Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch 

upoważnionych przedstawicieli w tym prezesa, skarbnika lub innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwo. Podpisał się prezes i skarbnik - brak upoważnienia;

2327 5556129
Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" 

Kostrzyn nad Odrą
Kostrzyn nad Odrą Brak informacji o otrzymanych dotacjach w sprawozdaniu finansowym

220/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

2328 5556202
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

"OLIMPIK"
Nowy Nakwasin

" dla ważności oświadczeń  w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane sa podpisy dwóch spośród następujących osób 

:prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu " dokumenty podpisał prezes 

ze skarbnikiem

2329 5556372
Uczniowski  Ludowy Klub Sportowy 

Ruchna
Ruchna

1. Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na przewóz dzieci na turnieje sportowe piłki 

ręcznej. Turnieje nie są elementem programu KLUB, jak i transport zawodników na zajęcia 

sportowe. Wkład własny powinien być przeznaczony na wynagrodzenie trenera bądź zakup 

sprzętu/wynajem obiektów (wnioskodawca nie przewiduje organizacji obozu).

2330 5556397
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

"WOPR-OS" 
Ostrołęka

1. Niezgodność celów stowarzyszenia z pk. IV DECYZJI NR 17 w sprawie Programu KLUB. 

Głównym celem działalności WOPR-OS nie jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci 

i młodzieży. "Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie 

stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych." 2. Brak 

bilansu (dołączyli jedynie informację dodatkową do bilansu).

2331 5556516 Uczniowski Klub Sportowy Dalachów Dalachów

Błąd formalny: - brak poświadczenia statutu za zgodnośc z oryginałem na każdej jego stronie  

Dodatkowo brak dokumentu (ani pieczęci) potwierdzającego funkcje sprawowane przez 

osoby podpisujące wniosek

2332 5556572
Stowarzyszenie Parafialny Klub Sportowy 

"Jakub" Więcławice Stare
Więcławice Stare brak upoważnienia do podpisu, niespójne wyliczenie kwot w pkt VIII

2333 5556620 AKADEMIA PIŁKARSKA GMINY WAŁCZ RÓŻEWO

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu  - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r.

2334 5556993 Ludowy Klub Sportowy „PRĄDNIK” Sułoszowa
Brak wyszczególnionej kwoty dotacji w załączonych dokumentach finansowych, niepełna 

kalkulacja kosztów.

2335 5557014 ludowy klub sportowy amator golce Golce

Zgodnie ze statutem reprezentację stanowią dwie osoby, a statut za zgodność z oryginałem 

podpisał tylko prezes. Kwota dotacji za 2016 r. we wniosku nie została wyszczególniona w 

rachunku zysków i strat.

2336 5557105 KS Mieszko Konotop Konotop 1. Brak Statutu (statut dosłany po terminie naboru (22.04) )

2337 5557178 Piłkarska Akademia Mały Piłkarz Dulcza Mała
Statut potwierdzony za zgodność niezgodnie z reprezentacją W zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji brak daty rejestracji klubu Brak potwierdzenia dotacji w sprawozdaniu finansowym

2338 5557229 Klub Sportowy Gmina Kozłowo Kozłowo

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - kserokopie dokumentów 

potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez jedną osobę 

221/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

2339 5557253 LZS ORLIKI - FOLSZTYN FOLSZTYN

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak podpisu skarbnika - brak podpisów 

wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii 

dokumentów - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 

2016 r. - brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 r. ż. pkt. X

2340 5557290 Ludowy Klub Sportowy Śledziejowice Wieliczka
brak KRS, jest postanowienie o zmianie danych w KRS, które nie umożliwia weryfikacji daty 

wpisu do  ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy

2341 5557310 Parafialny Klub Sportowy UNUM Babice Babice

" dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób spośród następujących ;prezesa i sekretarza" dokumenty 

podpisał prezes -brak informacji o dotacji w bilansie

2342 5557619 Ludowy Klub Sportowy Sokół Malinie Malinie

1. Błędna reprezentacja. Brak upoważnienia dla sekretarza. Zapis w statucie mówi: "... 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu: jednego z prezesów oraz jednego 

upoważnionego członka". Wniosek podpisali prezes i sekretarz.

2343 5557651 Ludowy Klub Sportowy Agros Suchawa Wyryki

1. Brak bilansu (przesłano sprawozdanie z wykonania zadania publicznego). 2. Błędna 

reprezentacja, brak upoważnienia do reprezentacji dla skarbnika. Zapis w statucie mówi: "... 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub 

głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków zarządu. 

Wniosek podpisał prezes i skarbnik.

2344 5557792
Klub Sportowy Hokeja Podwodngego 

„Hydra” 
Trzebnica Brak sprawozdania finansowego

2345 5557815
Towarzystwo Tenisa Stołowego "Polonia 

Bytom"
Bytom

- deklarowana kwota dotacji we wniosku 0zł a w bilansie 13 000,00zł - Wniosek niezgodny z 

ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 na kserokopii przedłożonej 

dokumentacji brak adnotacji "za zgodność z oryginałem".(statut)

2346 5557840 UKS Nowy Klub Pływacki Bielsko-Biała - brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty

2347 5557843 T.K.D. HAŃCZA Suwałki

" do dokonywania czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub sekretarza" 

statut podpisany przez prezesa - brak bilansu

2348 5558064 Klub Sportowy Krasiejów Krasiejów

1. nie dołączono wymaganych dokumentów finansowych. 2 brak podpisu drugiego członka 

zarządu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu 3 niespójność deklarowanej daty 

wpisu do KRS z załączonym dokumentem

2349 5558317 LKS ORION DEREŹNIA SOLSKA BIŁGORAJ

1) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut niepotwierdzone "za zgodność z 

oryginałem" przez reprezentację oraz brak tej klauzuli,  2) informacja dodatkowa nie jest 

podpisana 
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2350 5558452
Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmiec 

Wałbrzych
Wałbrzych

1. Sprawozdanie finansowe lub bilans nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 77 000 

zł;  2. Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do  ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy.

2351 5558494 Kolejowy Klub Sportowy  RUCH Piotrków Trybunalski
Brak wyodrębnionej informacji bądź informacji dodatkowej do spr. finansowego dotyczącej 

kwoty otrzymanych dotacji 

2352 5558518 ULKS BIZON JELENIEC Jeleniec brak podpisów dwóch osób - zgodnie ze statutem

2353 5558645
Centrum Sportów Walki- Fight-Boxing – 

Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnica

Rachunek zysków i strat nie zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych

2354 5558698 UKS LUPUS KABATY Warszawa
1. kalkulacja kosztów finansowych we wniosku rozpisana uwzględniając jedynie środki z MSiT, 

bez wkładu własnego (nie tyczy się wynajmu obiektów sportowych).

2355 5558738 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju HYAK Świebodzin

w programie zadania został rozpisany termin zadnia: "Program będzie trwać od 01-04-16 do 

30-06-16 oraz od 5-09-16 do 31-12-16" - termin zakończenia zadania Programu KLUB 2017  - 

to 30.11.2017, w związku z tym wniosek zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.

2356 5558894
Miejski Klub Sportowy ZEM - POGOŃ 

Duszniki-Zdrój
Duszniki-Zdrój

- BRAK KLAUZULI "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM "W STATUCIE - BRAK INFORMACJI W 

BILANSIE O DOTACJACH

2357 5558954 Uczniowski Klub Sportowy Oxpress Bolesławiec
"klub reprezentuje prezes lub sekretarz wspólnie z jednym z członków zarządu" zaświadczenie 

od starosty i statut podpisany przez jedną osobę - brak bilansu

2358 5559017 GK Piast Szczecin Szczecin

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 172 207,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 173 607,93 zł.
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2359 5559042 Ludowy Klub Sportowy Stróża Stróża Kolonia

1) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 50000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 50 700,00 zł. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 3) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 4) Brak 

we wniosku wskazanej oraz podpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgonie ze 

statutem (§ 34 "...podejmuje łącznie Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik lub Księgowy Klubu 

albo inny upoważniony członek Zarządu"). 

2360 5559234 Gminny Klub Sportowy Żerków Żerków
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii sprawozdania finansowego, brak bilansu, 

rachunku zysków i strat

2361 5559255 Akademia Sportu Grizzlies Barcice Kwota dotacji w roku 2016 we wniosku niezgodna z załączonym bilansem

2362 5559503 Uczniowski Klub Sportowy Kometa Sianów Sianów

" do dokonywania czynności prawnych w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków zarządu, w tym prezesa lub sekretarza" bilans, statut, wypis z ewidencji podpisał 

skarbnik

2363 5559626 Miejski Klub Sportowy "Korona" Góra Kalwaria brak potwierdzenia kwoty o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych

2364 5559677 KLUB TRIATHLONOWY "ŻYWIEC" Żywiec
Niezgodna reperezentacja. Z KRS: prezes i skarbnik lub 2 upoważnieni. Na wniosku: członek i 

sekretarz. Brak upoważnienia.

2365 5559761 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Biała

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu  - brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz 

brak podpisów osób upoważnionych na statucie - brak sprawozdania finansowego - kalkulacja 

kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII

2366 5559794
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

MGOKSiR Korfantów
Korfantów

Kopia wpisu do ewidencji niepotwierdzona za zgodność z oryginałem Podpisy niezgodne z 

reprezentacją (Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy - na wniosku podpis tylko 

jednej osoby)

2367 5559921 Fundacja Piłkarski Świat Gałów 1) Z wnioskiem wystąpiła niewłaściwa jednostka (Fundacja).

2368 5559973
Policyjny Klub Sportowy "Gwardia 

"Szczytno
Szczytno

 brak potwierdzenia  i podpisów potwierdzających za  zgodność z oryginałem statutu, 

(wymagane jest współdziałanie dwóch osób), 
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2369 5560037 LKS"Skawa"Jaroszowice Jaroszowice

Wykazana we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych nie została 

wyszczególniona w dołączonych dokumentach finansowych. W pkt. X wniosku - Informacja o 

liczbie zawodników w klubie nie została wykazana żadna liczba zawodników. Wniosek błędnie 

wypełniony, nie spełnia kryteriów Programu. 

2370 5560158
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" Biała 

Podlaska
Biała Podlaska

W bilansie i rachunku wyników nie wyszczególniono informacji o dotacji 38 000 zł za 2016 r. 

deklarowanej we wniosku.

2371 5560215
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Brzeziny
Brzeziny 1. Wniosek wysłany po terminie.

2372 5560325 Tenis Klub Bytów Bytów

- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na 

kserokopii dokumentów - brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2016 r. - nie uzupełniono tabeli w pkt VI- liczba sztuk sprzętu sportowego  - 

środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na organizatora 

turniejów

2373 5560412 Leżajskie Towarzystwo Sportowe FENIKS Leżajsk

Sprawozdanie finansowe niezgodne z ustawa o rachunkowości (brak bilansu, rachunku zysku i 

strat) Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania 

zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się 

tylko Prezes Podpisy niezgodne z reprezentacją.  Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy 

dwóch spośród następujących: Prezesa lub V-ce Prezesa,  Jednego spośród upoważnionych 

członków. Wniosek podpisał Prezes i V-ce Prezes. Brak upoważnienia dla V-ce Prezesa.

2374 5560443 Klub Sportowy "ISKRA" Łagów Łagów wyciąg z ewidencji poświadczony tylko przez prezesa (niezgodnie z reprezentacją w Statucie)

2375 5560490 Chełmski Klub Karate KYOKUSHIN Chełm
Wniosek odrzucony formalnie. Rozbieżności w kwotach dotacji za 2016 r. podanych we 

wniosku (4 000 zł) i dokumentach finansowych (9 000).

2376 5560672 ALDO "Bartnik" Myszyniec Myszyniec

1. Statut bez zapisu "zgodność z oryginałem" (na żadnej stronie). 2. Błędna reprezentacja, 

brak upoważnienia do reprezentacji dla członka zarządu. Zapis w statucie mówi: "... 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Wniosek podpisał prezes i członek zarządu. 3. Kalkulacja 

kosztów rozpisana bez wkładu własnego.
2377 5560916 MKS OSADNIK MYŚLIBÓRZ MYŚLIBÓRZ Statut potwierdzony za zgodność niezgodnie z reprezentacją

2378 5560991
Uczniowski Klub Sportowy "Roczyny" w 

Roczynach
Roczyny

Na podstawie załączonych dokumentów nie można zweryfikować daty wpisu do ewidencji 

UKS. We wniosku w rozdz. IV podano tylko jedną osobę - reprezentacja powinna składać się z 

dwóch osób. Brak sprawozdania finansowego (na wniosku odręcznie wpisano informację że 

klub nie prowadzi działalności finansowej).

225/232



Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

2379 5561052 Warszawski Klub Kendo Warszawa

Dołączony do wniosku Statut został podpisany za zgodność z oryginałem tylko przez jedną 

osobę (wiceprezesa), natomiast zgodnie z zapisami Statutu dla ważności oświadczeń woli, 

pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do 

zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu 

działających łącznie. Do wniosku nie został dołączony bilans ani sprawozdanie finansowe za 

2016 rok. 

2380 5561073 Parafialny Klub Sportowy "Za Bramą" Kraśnik
1. Błędy rachunkowe w kalkulacji kosztów 2. Brak wyszczególnionej wysokości dotacji na 

przesłanych dokumentach finansowych.

2381 5561126
Siatkarski Klub Sportowy "Tęcza" Krosno 

Odrzańskie
Krosno Odrzańskie

Brak Aktualnego odpisu lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

zaświadczenie lub informacji sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, brak sprawozdania finansowego ( załączono tylko rozliczenie 

zadania publicznego).

2382 5561282
Amatorski Klub Sportowy AKS FC 

Płochocin
Płochocin

1. Brak bilansu, rachunku zysków i strat. (przesłano sprawozdanie z wykonania wydatków bez 

żadnego okresu za który odpowiada). 2. Błędnie podany termin realizacji zadania w programie 

zadania.

2383 5561397 BRZEZIŃSKI KLUB SPORTOWY ''START'' BRZEZINY - brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie

2384 5561428 Akademia Piłkarska Szydłowiec Szydłowiec

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych; kserokopia statutu potwierdzona tylko przez 1 

osobę -  paragraf 18.3 statutu mówi o dwu podpisach,  brak potwierdzenia za zg.z oryginałem 

na każdej stronie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat.

2385 5561449 UKS DESKA RADZYŃ PODLASKI

błędna reprezentacja (wniosek powinien być podpisany przez 2 spośród prezesa, sekretarza 

lub członka zarządu a podpisuje koordynator) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 2 "wymagane 

dokumenty - brak daty wpisu do rejestru na zaświadczeniu wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 

programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" przez jedną z dwóch osób 

2386 5561470
Miejsko Gminny Klub Sportowy Spartakus 

Aureus Daleszyce
Daleszyce

Statut potwierdzony za zgodność niezgodnie z reprezentacją Wysokość dotacji w 

sprawozdaniu finansowym jest wyższa niż wskazano we wniosku
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2387 5561797
Ludowy Klub Sportowy "PARANAS" Stara 

Wieś
Brzozów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na wypisie z ewidencji 

starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 3) 

Wniosek pkt. VI brak podanej (wpisanej) łącznej liczby uczestników zajęć sportowych oraz 

liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe. 4) Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem § 

25 ust. 1 pkt. 1 i 5 do reprezentowania Klubu na zewnątrz (zarządzanie majątkiem itp.) 

uprawniony jest cały Zarząd.

2388 5561932 Klub Sportowy Górale Nowy Targ

1) Wniosek o dofinansowanie na realizacje zadania złożony (wysłany) po terminie  tj. 

24.04.2017 r. 2) Deklarowana kwota w roku poprzedzającym złożenie wniosku z otrzymanych 

środków publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 11 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej wykazano kwotę dotacji 11 200,00 zł.

2389 5562013 Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu Manasterz 
wniosek niezgodny z pkt IX "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu, przedstawiono sprawozdanie z wykonania z zadania  

2390 5562138 Stowarzyszenie Sportowe Orzełki Brzozów Brzozów

Błąd formalny: - brak dokumentu potwierdzającego datę rejestracji klubu dodatkowo: - 

niespójnośc kwoty dotacji za 2016 rok pomiędzy wnioskiem a rachunkiem z/s (we wniosku 17 

tys, w rachunku 9 tys)

2391 5562166 Dąb Kębłowo Kębłowo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów osób uprawnionych/upoważnionych do 

reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 2) Brak 

dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały członków Rady LKS dla osób 

wskazanych i podpisanych we wniosku. Zgodnie ze statutem § 29 "Dla ważności oświadczeń 

woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch upoważnionych uchwałą członków Rady LKS". 

2392 5562225 KLUB SZERMIERCZY ,,PUNTA” Warszawa

Dołączony do wniosku Statut nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej 

stronie przez osoby uprawnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu wnioskodawcy, jak wymaga tego Program Klub.

2393 5562463 KLUB SPORTOWY HALNY NOWY SĄCZ

1) Niespójne kwoty zakupu sprzętu sportowego - we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów 

finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania sprzęt sportowy 

wykazano na kwotę 6 107,89 zł natomiast w tabeli "koszty" wykazano kwotę sprzętu 

sportowego na 9 800,00 zł.
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2394 5562727 Futsal Klub Jantar Ostrołęka Ostrołęka
Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie oraz podpisów zgodnych z reprezentacją. 

Jest tylko podpis Dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu 

2395 5562794
Gminny Zespół Piłki Nożnej Omulew 

Wielbark
Wielbark

1. Błędna reprezentacja. Brak upoważnienia do reprezentacji dla skarbnika. Zapis w statucie 

mówi: "... wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, 

dwóch upoważnionych członków zarządu. Wniosek podpisał prezes i skarbnik. 2. Brak 

wyszczególnionej wysokości dotacji w bilansie.

2396 5562834 KLUB SPORTOWY "HART" TĘGOBORZE

zgodnie z KRS i Statutem dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród następujących: PREZESA, SEKRETARZA, DWÓCH UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW 

ZARZĄDU.  Wniosek został podpisany przez Prezesa i Wiceprezesa - brak upoważnienia dla 

Wiceprezesa.

2397 5563117
Uczniowski Klub Sportowy "Poręba 

Radlna"
Tarnowiec

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla wiceprezesa - brak 

sprawozdania finansowego - brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji  starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu  - liczba sztuk sprzętu 

sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII

2398 5563252 Klub Sportowy Wilkowianka Wilków Wilków-Osiedle

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016. 2) Niezgodność liczby sztuk sprzętu sportowego - liczba 50 w pkt 

VI. "rodzaj sprzętu (specyfikacja)" z liczbą w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - liczba 66.

2399 5563355
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

BŁYSKAWICA - DĘBOŁĘKA
DĘBOŁĘKA

- nie wysłano wersji elektronicznej wniosku - reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak 

upoważnienia dla skarbnika/sekretarza
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2400 5563417
Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" 

Ostrołęka
Ostrołęka

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 2) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak aktualnego odpisu ze starostwa umożliwiającego weryfikację daty 

rejestracji. 3) Brak we wniosku uzupełnionej tabeli dotyczącej osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań /zgodnie z pkt IV 2./. 4) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w 

tabeli "koszty" (wynajem obiektów sportowych). 5) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz 

kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania ilość 

oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)". 6) Brak 

dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Skarbnika. Zgodnie ze 

statutem § 32 "Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań 

majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu".

2401 5563586
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy 

"Kujawianka"
Strzelno

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 na kserokopii 

przedłożonej dokumentacji (statut) brak adnotacji "za zgodność z oryginałem". 2) Brak 

załączonego do wniosku wypisu z KRS. 3) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - 

kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w 

tabeli "koszty" (prowadzenie zajęć sportowych). 4) Brak we wniosku wskazanej oraz 

podpisanej trzeciej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy do składania 

oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgonie ze statutem (§ 38 

"...zaciągania zobowiązań w imieniu klubu, a także podpisywani wszelkiego rodzaju 

dokumentacji ... upoważnieni są: Prezesa i 2 członków Zarządu Klubu"). 

2402 5563611 KLUB SPORTOWY GRYF Słupsk
- SPOSÓB REPREZENTACJI W STATUCIE NIEZGODNY Z KRS - BRAK INFORMACJI O DOTACJACH 

W BILANSIE

2403 5563858 Gminny Klub Sportowy,,Unia''Rędziny Rudniki Brak wyodrębnionej kwoty w spr. finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji 

2404 5563972
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej Olimp
Legnica

- reprezentacja niezgodna z par. 42 statutu - brak upoważnienia dla członka zarządu - brak 

sprawozdania finansowego za 2016 r. - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych na 

każdej stronie statutu

2405 5564035

Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego Europejskiej Uczelni 

Społeczno - Technicznej w Radomiu

Radom

wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu wniosek niezgodny z pkt IX  ""wymagane dokumenty" ppkt 3 - brak daty 

wpisu do rejestru na zaświadczeniu wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut 

opatrzony ""za zgodność z oryginałem"" przez jedną z dwóch osób  
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2406 5564111 Klub Łuczniczy "Chrobry" Głuchołazy
- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - brak 

poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na statucie

2407 5564131 Ludowy Klub Sportowy "Rajsko" Rajsko

- kwota dotacji deklarowana we wniosku 34 592,20zł a bilansie 44 000,00zł - "dla ważności 

oświadczeń woli w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków 

zarządu klubu, w tym prezesa lub wiceprezesa" bilans, statut podpisał jedynie prezes - błędna 

kalkulacja (prowadzenie zajęć w tabeli 7 500,00zł a w kalkulacji 7 000,00zł)

2408 5564218 KS"Grocholice" Bełchatów Bełchatów

Brak zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych Brak spr. finansowego. 

Dołączone jest tylko spr. z wykonania zadania publicznego Niespójność dotycząca 

wynagrodzenia trenera pomiędzy preliminarzem (6 000 zł) a kalkulacją kosztów (6 500 zł) 

2409 5564239 Uczniowski Klub Sportowy "Komarex" Komarowo
wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak sprawozdania 

finansowego/bilansu (przesłano CIT)

2410 5564540 UKS "SPARTAKUS ZABRZE" Zabrze
wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut opatrzony "za zgodność z oryginałem" 

przez jedną z dwóch osób  brak osób prowadzących zajęcia (0) w pkt VI wniosku

2411 5564608 Uczniowski Klub Sportowy "FUTRZAKI" Głuchów

Podpisy niezgodne z reprezentacją (zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, wniosek 

podpisał tylko Prezes) Niewypełnione pole dot. informacji o licZbie punktów uzyskanych w 

systemie współzawodnictwa

2412 5564631
Uczniowski  Klub Sportowy „ ORLĘTA” przy 

Szkole Podstawowej w Pustyni
Pustynia

1) wniosek niezgodny z pkt IX  "wymagane dokumenty" ppkt 2 - brak informacji o 

dofinansowaniu,  2) wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 programu - statut potwierdzony "za 

zgodność z oryginałem" przez jedną osobę 

2413 5564682
Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" w 

Ełky
Ełk

niezgodny zakres merytoryczny (dofinansowanie prowadzenia zajęć na obozie sportowym nie 

może pochodzić z puli środków przeznaczonych na prowadzenie zajęć sportowych )

2414 5564847 KS STRADOM CZĘSTOCHOWA CZESTOCHOWA wniosek wysłany po terminie  17-05-207

2415 5564873

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"Rekord" przy Szkole Podstawowej im. 

Bohaterów Monte Cassino i Gimnazjum w 

Jasionówce

Jasionówka brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie oraz bilansie

2416 5564893 Uczniowski Klub Sportowy G12 Zabrze Zabrze bilans z 2015 r.

2417 5564913 Klub Piłki Ręcznej "WOLSZTYNIAK" Wolsztyn
Zgodnie ze statutem i KRS reprezentację Klubu stanowią prezes lub wiceprezes i skarbnik lub 

dyrektor. Wszystkie dokumenty podpisał prezes i dwóch wiceprezesów.
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2418 5564939 Myszkowski Klub Sportowy Myszków Myszków

Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 2) "wymagane 

dokumenty" - brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej 

kwocie dotacji w roku 2016.

2419 5565029 Warmiński Klub Rowerowy FAN Olsztyn
Przedstawione spr. finansowe nie spełnia wymogów zgodnie z ustawą o rachunkowości (brak 

bilansu, rachunku zysków i strat)

2420 5565066 Klub Sportowy "Dunajec" Nowy Sącz Nowy Sącz brak upoważnienia do podpisu

2421 5565086 Miejski Klub Sportowy "Remor" Recz

brak sprawozdania finansowego lub bilansu zawierającego informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy - dołączono sprawozdanie 

częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego MKS Remor a Gminą Recz.

2422 5565107
Ludowy Klub Sportowy Łęgovia w Łęgu 

Tarnowskim
Łęg Tarnowski

Wniosek odrzucony formalnie. Różnica w kwotach dotacji podana we wniosku za 2016 r. ( 28 

000) a w sprawozdaniu finansowym (31 330 zł). Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej na 

statucie. 

2423 5565259 LKS Górnik Wałbrzych Wałbrzych

1. Błędna reprezentacja, brak upoważnienia do reprezentacji dla członka zarządu. Zapis w KRS 

mówi: "... wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli zarządu klubu: 

prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika względnie osób przez nich 

upoważnionych spośród członków zarządu". Wniosek podpisał prezes wraz z członkiem 

zarządu.

2424 5565658
Stowarzyszenie "PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH 

RĘKACH"
Radom

1. Brak bilansu. Przesłane oświadczenie o braku dotacji powinno być dosłane jako informacja 

dodatkowa do bilansu. 2. W pk. IV ppk. 2 wpisano jedynie prezesa jako osobę upoważnioną 

do składania podpisów, natomiast powinny widnieć tam wszystkie osoby które podpisały 

wniosek. 3. Kalkulacja kosztów nie uwzględnia wynagrodzenia za prowadzenie zajęć 

sportowych. 

2425 5565917
LUDOWY KLUB SPORTOWY PŁOMIEŃ 

BOROWE
BOROWE

- brak informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - nie 

wypełniono pkt. IX ppkt. 1, pkt. X ppkt. 3,4

2426 5565937 Klub Sportowy RABA Dobczyce Dobczyce - brak sprawozdania finansowego

2427 5566085
Olsztyński Klub Kolarski Warmia Mazury 

Olsztyn
Olsztyn

Brak podpisu za „zgodność z oryginałem” na każdej ze stron Statutu i przez osoby 

upoważnione Brak potwierdzenia dla otrzymanych w roku poprzednim grantów. 

2428 5566170

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"AKADEMIA PIŁKARSKA" OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI

OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI
- wniosek wysłany po terminie - wniosek bez wszystkich załączników

2429 5566260
MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB 

SPORTOWY
ŁOMŻA Niespójność liczby sprzętu pomiędzy pkt VI a kalkulacją kosztów 

2430 5566449 UKS Cieszkowy Cieszkowy kopia wypisu z rejestru nie potwierdzona za zgodność
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach Programu "Klub" zostały

ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa organizacji Miejscowość Przyczyny odrzucenia wniosku

2431 5566626
Uczniowski Klub Sportowy "Roczyny" w 

Roczynach
Roczyny

1) Wniosek o dofinansowanie na realizacje zadania złożony (wysłany) po terminie  tj. 

24.04.2017 r. 2) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/bilansu za 2016 r. 

3) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 - na 

kserokopii przedłożonej dokumentacji brak podpisów wszystkich osób 

uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu wnioskodawcy. 4) Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej 

informacji. 5) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów 

finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty".

2432 5566684 Miejski Klub Sportowy Czerwionka
Czerwionka - 

Leszczyny
1. Wniosek wysłany po terminie (22.04.2017).
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