
ID Nazwa Miejscowość Przyczyna odrzucenia

5471604
Klub Tańca Sportowego 

Poezja
Kościan

Wniosek Programu Klub edycja 2017

7939533
Klub Sportowy Orzeł 

Zagrodno
Zagrodno

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych

7940030
Stowarzyszenie Kulturalno-

Sportowe Vigo Tuchom
Tuchom

we wniosku w pkt. III nie uwzględniono 

otrzymanej z MSiT dotacji ze środków 

publicznych na realizację programu KLUB 

2017.

7940155
JAGIELLONIA JUDO CLUB 

BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK

Niespójność w terminie realizacji zajęć w p. 

VI i p. VII wniosku.

7940604 UKS Koźminianka Koźminek

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. 2) Z programu 

zadania (pkt. VII wniosku) wynika, że 

wnioskodawca będzie realizował zajęcia w 

zakresie jednej sekcji (piłka siatkowa) a 

wnioskowana kwota wynosi 15 000,00 zł. 

niezgodne z ogłoszonym konkursem.

7941073
Uczniowski Klub Sportowy 

Football Academy
Żory wniosek jest źle wydrukowany, poucinane 

końcówki stron przez co jest on nieczytelny  

7941104
Uczniowski Klub Sportowy 

Jedynka w Sulechowie
Sulechów

Brak zapisu w zaświadczeniu nr 3 z 

11.01.2017 r. o dacie utworzenia klubu. Z 

załączonych dokumentów nie wynika jasno, 

że klub istnieje 3 lata i został zarejestrowany 

w 2012 r. jak podano we wniosku.

7941151
Ludowy Zespół Sporotwy 

Huragan Łomnica 
Łomnica 

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

7941793
Ludowy Klub Sportowy 

Olimpia Wojnicz
Wojnicz

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (65 000 zł) a 

wnioskiem (55 000 zł) 

7941840
Szkolny Klub Sportowy 

Helios Bucz
Bucz

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

7942250
Ludowy Klub Sportowy 

"PARNAS" Stara Wieś
Brzozów

Niezgodność w terminie realizacji zadań w p. 

VI i p. VII wniosku.

7942377
Stowarzyszenie GKS 

Zagłębie Wałbrzych
Wałbrzych

Brak sprawozdania finansowego  

zawierającego  informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych (lub dodatkowa informacja 

uzupełniająca) za ostatni rok obrachunkowy 

tj 2017 rok.



7944160
Ludowy Klub Sportowy 

Mirstal -Lotnik
Mirosławiec

We wniosku podano nieprawidłową kwotę 

otrzymanej dotacji w 2017 roku. Wpisano 

75.000 zł a w informacji dodatkowej jest 

85.000 zł

7945088 UKS Spartakus Szydłowiec

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu wniosek niezgodny z punktem 

IX podpunktem 8.3 - zaświadczenie nie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem 

7946187
Klub Sportowy SOKÓŁ 

Serock
Serock

Kwota dotacji w sprawozdaniu finansowym 

za 2017 r. wynosi 161 235,25 zł - we wniosku 

wpisano 0 zł

7948290
Uczniowski Międzyszkolny 

Klub Sportowy ŻAK
Kielce

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych 

7949341 TKS HUTNIK Szczytna Wniosek odrzucony z przyczyń formalnych: 

brak załączonego  statutu wnioskodawcy.

7949460
UKS MIXTEAM 

TARNOWIEC
Tarnowiec

1) Termin realizacji zajęć sportowych podany 

we wniosku w pkt. VI niespójny z terminem 

wskazanym w pkt. VII "program zadania".

7950236
Uczniowski Klub Kolarski 

"Prostki"
Prostki

1. Statut wnioskodawcy nie potwierdzony za 

zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy 2. Do rachunku zysków i strat 

(zgodnie z wymogami programu) nie została 

dołączona informacja dodatkowa 

zawierająca informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych 

w 2017 r. 

7952862
Zgierski Klub Sportowy 

Włókniarz
Zgierz

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 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 0,00 zł, 

natomiast z przedłożonej dokumentacji 

finansowej wykazano kwotę dotacji 58 

453,43 zł.



7954746

Uczniowski Klub Sportowy 

"Orzeł" w Zawidzu 

Kościelnym

Zawidz Kościelny

"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 "  Brak 

upoważnienia w formie uchwały dla 

Viceprezesa 

7955091 K.S. VULCAN Otwock

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych

7955335
Birczański Klub Sportowy 

"LEŚNIK"
Bircza

Wniosek przesłany po terminie  Brak 

potwierdzenia w spr. finansowym kwoty 

otrzymanych dotacji wpisanej we wniosku 

Błędna reprezentacja, brak upoważnienia dla 

skarbnika  Brak wypisu z rejestru ewidencji 

klubów sportowych

7956498
Klub Sportowy Pogoń 

Wiskitki
Wiskitki

Wniosek złożony po terminie - data stempla 

pocztowego 10.05.2018 r.

7957127

Osiedlowe Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej ORZEŁ 

Sidzina

Kraków

1. Termin realizacji zajęć sportowych nie 

może pokrywać się z terminem organizacji 

obozu sportowego. 2. Statut podpisany tylko 

przez Prezesa (reprezentacja dwuosobowa) 

3. Brak dołączonego sprawozdania 

finansowego w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierającego 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji za ostatni rok 

obrachunkowy (tj. za 2017 r.) 4. Aktualne 

postanowienie, nie umożliwia weryfikacji 

daty wpisu do KRS 

7958440
Klub Sportowy Iskra 

Radwanowice
Radwanowice

- brak informacji o kwocie dotacji w 

sprawozdaniu finansowym oraz brak 

załączonej informacji dodatkowej 

7958913
Uczniowski Klub Sportowy 

,, Olimp" Skórka
Skórka Wniosek jest niekompletny. Brakuje 2 str. 

wniosku.

7959196

STOWARZYSZENIE 

LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ 

ORGANIZACJI SPORTOWEJ 

RZECZPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ-ORATORIUM

Pogrzebień

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego. Przedstawiono 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego 



7959218
Uczniowskie Klub 

Sportowy Karate Hajime
Radzionków całość dofinansowania przeznaczona jest na 

obóz co jest niezgodne z programem zadania 

7960112
Ludowy Klub Sportowy 

"Gwiazda" Wielkie Oczy 
Wielkie Oczy 

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 25 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 36 000,00 zł.

7960264
brak zawodników do 18 

roku życia (pkt X wniosku)
Bytom

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 - brak KRS lub wyciągu z 

ewidencji 

7961811
Klub Sportowy KS 

ŁEKAWICA
Łękawica

1. Na Statucie brak klauzuli za zgodność z 

oryginałem, 2. Kopia Bilansu, RZS i Informacji 

dodatkowej do spr finansowego nie 

podpisana zgodnie z reprezentacją, brak 

klauzuli za zgodność z oryginałem.

7964258
Ludowy Klub Sportowy w 

Górkach
Górki

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

7964635
Uczniowski Klub Sportowy 

"VIS"
Skierniewice

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (63 610 zł) a 

wnioskiem (53 610 zł). 

7964745 Toruński Klub Żeglarski Toruń

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

7965967
KLUB KARATE 

TRADYCYJNEGO RYKI
Ryki

Niespójna data realizacji zadania pomiędzy 

pkt VI a VII Programem zadania. Poza tym 

data w programie przekracza ramy czasowe 

zawarte w programie 

7966697
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy GROT"
Zabierzów

1. Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za 2017 r. 2. Statut wnioskodawcy 

potwierdzony za zgodność z oryginałem 

przez Prezesa, brak podpisu Sekretarza. 

7971260

Stowarzyszenie Sportowe 

Klub Sportowy Stal 

Zawadzkie

Zawadzkie

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

7971769
Ludowy Klub Sporotwy 

Górki
Myślenice

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok



7972688 Klub Kolarski Żory Żory

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 programu- brak KRS lub 

wyciągu z ewidencji  różnica terminu 

realizacji zadania między pkt VI i VII wniosku 

7974349

Ludowy Klub Sportowy 

"Radzice" w Radzicach 

Dużych

Radzice Duże 

Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych ( 42 

000,00zł )niezgodna z informacja dodatkową 

o otrzymanych przychodach za rok 2017 (52 

000,00zł)

7974456
GMINNY KLUB SPORTOWY 

KASZTELANIA
BRUDZEW

1. Dla klubów wielosekcyjnych elementem 

obowiązkowym zadania jest prowadzenie 

zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o 

których dofinansowanie wnioskuje klub 

(zajęcia tylko dla sekcji piłki nożnej). 2. 

Statut nie potwierdzony za zgodność z 

oryginałem. 3. Wniosek podpisał Skarbnik 

(brak podpisu Prezesa - zgodnie z 

reprezentacją).   

7975082
Uczniowski Klub Sportowy 

ZĄBKOVIA ZĄBKI
Ząbki

wniosek nieprzesłany w systemie

7975229

Stowarzyszenie 

Ciechanowski Klub 

Sportowy "Jurand "

Ciechanów
Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w 

sprawozdaniu finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

7975400
Szkolny Klub Sportowy 

Kasprowicz
Inowrocław

1. Brak Statutu 2. CIT-8 nie stanowi 

wymaganego sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395).

7977006

Klub Sportowy Budowlani 

Jazowsko z siedzibą w 

Jazowsku

Jazowsko

1) Wniosek pkt. VI podana łączna liczba 

uczestników zadania większa niż podana 

liczba zawodników w klubie do 18 roku życia 

w pkt. X ppkt. 1. 2) Brak dołączonego do 

wniosku KRS. 

7977183
Klub Sportowy Kłos 

Pełczyce
Pełczyce

- brak klauzuli za zgodność z oryginałem na 

bilansie - brak informacji o uzyskanej kwocie 

dotacji

7977664

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY SPARTAK 

BUDACHÓW

BUDACHÓW

Do wniosku zamiast sprawozdania 

finansowego załączono sprawozdanie z 

realizacji zadania publicznego zleconego 

przez gminę.

7978104 Klub Sportowy Unia Opole wniosek nieprzesłany w systemie

7978191

Stowarzyszenie 

Świętokrzyskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe

Kielce
 Brak zapisu w statucie dotyczącego 

prowadzenia podstawowej działalności w 

zakresie kultury fizycznej.



7978579 KS Piast Wilczęta Wilczęta

Brak upoważnienia dla członka zarządu do 

reprezentowania Klubu i zaciągania 

zobowiązań majątkowych.

7978602
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "RAZEM"
CZERSK

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

7978694
Stowarzyszenie Tenisowe 

As Kłodzko
Kłodzko 

- niespójność w kwocie dotacji między 

wnioskiem (7,5 tys.) a spr. finansowym (17,5 

tys.)

7979101
Akademia Sportów Walki i 

Rekreacji Alex Kutno
Gołębiew Nowy

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

7981428
Szkółka Piłkarska JUNIOR 

Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy (przedłożono 

jedynie sprawozdanie końcowe z wykonania 

zadania publicznego). 2) Błędna 

reprezentacja. Statut § 24 ust. 3 

oświadczenia woli w sprawach majątkowych 

składają dwaj członkowie Zarządu: Prezes 

lub Wiceprezes oraz Sekretarz. Wniosek 

powinien podpisać Prezes wraz z 

Sekretarzem lub Wiceprezes wraz z 

Sekretarzem.

7981728
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY FUKS
WARSZAWA

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

7981999

KLUB SPORTOWY 

"PALKOVIA" W 

PALIKÓWCE

PALIKÓWKA

Brak podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy pod 

wnioskiem.

7982105
Uczniowski Klub Sportowy 

,,Start"
Malawicze Dolne

Niespójność w terminie realizacji zajęć 

sportowych w p. VI i p. VII wniosku.

7982612
Klub Sportowy "NOVI" 

Nosówka
Nosówka

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).



7982775

Wojewódzki 

Międzyszkolny Ludowy 

Klub Sportowy "Nadodrze" 

Powodowo

Powodowo

Zgodnie z wymogami programu do wniosku 

należało dołączyć sprawozdanie finansowe 

w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości 

zawierające informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok 

obrachunkowy tj. za 2017 r. Wnioskodawca 

dołączył sprawozdanie finansowe za 2016 r. 

We wniosku w pkt. III kwota otrzymanych 

środków publicznych za ostatni roki 

obrachunkowy (2017) została wpisana 

kwota dotacji z 2016 r.

7983589
Klub Sportowy "Górnik" 

Brzeszcze
Brzeszcze Brak upoważnienia dla osób podpisanych 

pod wnioskiem - zgodnie z KRS i statutem.

7984045
Klub Uczelniany AZS 

Politechniki Rzeszowskiej
Rzeszów

Brak dołączonego do dokumentacji 

upoważnienia dla wiceprezesa - w imieniu 

klubu umowy, zobowiązania i 

pełnomocnictwa podpisują dwie osoby 

spośród następujących: przez, upoważniony 

do tego wiceprezes, skarbnik i sekretarz.

7985933
Klub Sportowy 

PLANTATOR 
Nienadówka 

Błąd formalny.  Niespójne dane dotyczące 

kwoty otrzymanych środków publicznych w 

2017 r. We wniosku - 42 750 zł, w 

dokumentacji finansowej - 52 750 zł

7986335
Uczniowski Klub Sportowy 

"DROPSHOT"
Dąbrowa Górnicza zgodnie z przesłanym pismem pod uwagę 

ma być brany wniosek o nr ID 8179854

7988846 MKS Sokół Mogilno Mogilno

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 89 

100,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 96 670,17 zł. 2) Zapis w KRS i statucie 

§ 29 "...wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób: Prezesa i jednego z pozostałych 

Członków Zarządu" - brak we wniosku 

podpisu 2-giej osoby uprawnionej.

7989284 KS Mieszko Konotop Konotop

Brak upoważnienia dla osób podpisujących 

wniosek (sposób reprezentacji zgodnie z 

KRS: wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli Zarządu) 



7990693

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Błękitni 

Dobiegniew

Dobiegniew

wniosek nieprzesłany w systemie

7991079

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy  "Trójka"  

Węgorzyno

Węgorzyno

Wartość dotacji we wniosku niezgodna z 

sumą dotacji wykazanych w sprawozdaniu 

finansowym za 2017 rok.

7992371
Uczniowski Klub Sportowy 

Olimpijczyk Sulmierzyce
Sulmierzyce

Bilans i RZS nie zawiera informacji o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za 2017 r. - 7 000 zł 

(brak informacji dodatkowej)

7992602
Ludowy Zespół Sportowy 

"SOKÓŁ" Wroniawy
WRONIAWY

Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w 

formie uchwały członków Zarządu LZS dla 

Prezesa i Skarbnika zgodnie z zapisem w 

statucie § 29. 

7993510
Środowiskowy Klub 

Sportowy Unia Niedomice
Niedomice

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Zdonie z KRS i statutem wszyscy 

członkowie Zarządu powinni podpisać się na 

wniosku - błędna reprezentacja.

7994041
LUDOWY ZESPÓŁ 

SPORTOWY PKS ŁANY
Łany

Wniosek pkt. VI tabela "łączna liczba 

uczestników zajęć..." brak informacji o 

liczbie uczestników zajęć sportowych 

(nieuzupełniona tabela). 

7997583
Stowarzyszenie Piłkarskie 

"Piast" Babice
Obsza

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

7998651
KLUB SZTUK WALKI 

SHOGUN ŻORY
Żory

Wniosek pkt. VI podana łączna liczba 

uczestników zadania większa niż podana 

liczba zawodników w klubie do 18 roku życia 

w pkt. X ppkt. 1.

7999100 KS Korona Kraków

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8001604
Międzyszkolny Klub 

Sportowy  Krakus
Kraków

Wniosek wysłany po terminie - data 

wysłania 11.05.2018 r.

8002948
Uczniowski Klub Sportowy 

Albatros Redzikowo
Redzikowo

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.



8003836
Parafialny Klub Sportowy 

"ARKA WILAMOWICE"
Wilamowice

brak daty realizacji obozu w pkt VIII wniosku

8006845
Miejski Klub Sportowy 

Drwęca Golub-Dobrzyń
Golub-Dobrzyń

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8006897
Ludowy Klub Sportowy 

"RUPNIÓW"
Nowe Rybie

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (31000 zł) a 

wnioskiem (30 000 zł). 

8009125
Uczniowski Klub Sportowy 

Brenna-Górki
Brenna

Rozbieżności we wniosku pomiędzy cz. cz. VI 

"Przedmiot i zakres wnioskowanego 

dofinansowania- zakres rzeczowy" 

zaznaczono 3 kwadraty natomiast w cz. VIII 

"Kalkulacja kosztów zadania-preliminarz 

kosztów finansowych" nie podano żadnej 

wartości oraz nie wypełniono jaki sprzęt 

zostanie zakupiony w tabeli dot. zakupu 

sprzętu sportowego. 

8009489
Towarzystwo Sportowe 

MOSIR Bochnia
Bochnia

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8010469
Gminny Klub Sportowy 

"GRYF" Policzna
Policzna

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8010550 UKS Olimpijczyk Olsztynek

Wniosek wraz z pozostałymi załącznikami 

został podpisany tylko przez Prezesa, 

zgodnie z zapisami Statutu do zaciągania 

zobowiązań majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu.

8011219
Międzyszkolny Ludowy 

klub Sportowy
Rzeszów

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Wniosek 

podpisał Prezes i Wiceprezes, natomiast 

zgodnie z reprezentacją do spraw 

finansowych i gospodarczych upoważnia się 

Prezesa klubu, v-ce Prezesów oraz skarbnika

8014325
LUDOWY ZESPÓŁ 

SPORTOWY ZDZIARY
Zdziary

Brak w załączonym sprawozdaniu 

finansowym informacji o kwocie 

otrzymanych środków publicznych w 2017 r.

8016010
Międzyszkolny Klub 

Sportowy TRUSO
Elbląg

kwota dotacji przedstawiona we 

wniosku(162 669 zł) różni się od kwoty 

dotacji przedstawionej w sprawozdaniu(165 

900 zł)



8016915
Gminny  Klub Sportowy 

HURAGAN Hrubieszów
Hrubieszów

Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych (34 

000,00 zł)  niezgodna z informacją 

dodatkową o otrzymanych przychodach za 

rok 2017 (44 000,00 zł).

8016973
Gminny Klub Sportowy 

"Sierakowice"
Sierakowice

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (121 160,50 zł) 

a wnioskiem (111 160,50 zł). 

8020192

UCZNIOWSKI  KLUB  

SPORTOWY  TAEKWON-

DO  ŚWIĘTOCHŁOWICE

ŚWIĘTOCHŁOWICE

1. WNIOSEK WYSŁANY PO TERMINIE - 9 

MAJA 2018 2. BRAK aktualnego 

zaświadczenia sporządzonego na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy, umożliwiającego weryfikację 

daty wpisu do  ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej wnioskodawcy.

8021637
Klub Karate Tradycyjnego 

KUMADE
TORUŃ

Kopia statutu niepotwierdzona za zgodność z 

oryginałem (jest tylko pieczątka, brak 

podpisu)

8023052
Klub Sportowy Filkówka 

Barwałd Średni
Barwałd Średni

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. W 

rachunku znajduje się pozycja "A" Przychody 

z działalności statutowej i Koszty działalności 

statutowej (kwota taka jak we wniosku, tj. 

29 193,49 zł - na tej podstawie nie można 

zweryfikować czy są to dotacje, czy w 

ramach tej pozycji są inne koszty np. 

darowizny, wpłaty, 1% czy środki od 

sponsorów.

8023963
Klub Sportowy Kobra 

Kościan
Kościan

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Podany we wniosku termin 

realizacji zajęć sportowych niespójny: - pkt. 

VI tabela "termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 15-05-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 09-01-2018 r. do 

30-11-2018 r. (termin końcowy wykracza 

poza program konkursowy).



8024595 Stowarzyszenie Brzask Warszawa

1. Dla klubów wielosekcyjnych elementem 

obowiązkowym zadania jest prowadzenie 

zajęć sportowych dla wszystkich sekcji (piłka 

nożna, judo), o których dofinansowanie 

wnioskuje klub (zajęcia sportowe odbywać 

się będę tylko w sekcji piłki nożnej).

8024618
Academy Real Football 

Team Sp.zo.o.
Warszawa

Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka 

(Program dedykowany tylko dla 

stowarzyszeń)

8025735
Ludowy Klub Sportowy 

Brzozovia Brzozów
Brzozów

Podpisy niezgodne z reprezentacją (zgodnie 

z KRS wymagane są podpisy Prezesa, jego 

zastępców, księgowego, sekretarza lub 

upoważnionych przez nich osób) Wniosek 

podpisał Prezes i Skarbnik Niespójność daty 

realizacji zadania pomiędzy pkt VI a VII

8027152
Wrocławski Sportowy Klub 

Taekwon-Do
Wrocław

różne terminy realizacji zadania w pkt VI i VII 

wniosku

8027218
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Zorza Rolewice
Rolewice

1) Brak sprawozdania finansowego za 2017 

r. w rozumieniu art. 46 ustawy o 

rachunkowości. 2) Kwota dotacji we wniosku 

niespójna z kwotą wykazaną na informacji 

dodatkowej.  3) Brak wykazanej na 

zaświadczeniu ze starostwa daty rejestracji 

stowarzyszenia. 

8027618
Olsztyński Klub Kyokushin 

Karate
Olsztyn

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8029077

Stowarzyszenie 

Wspierania Sportu i 

Rekreacji SKIMKA

Skawina

Brak sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj. 2017 r. (informacja 

dodatkowa do sprawozdania nie jest sama w 

sobie sprawozdaniem finansowym lecz jest 

jednym z jej komponentów).



8029591 UKS Tempo -25 Olsztyn Olsztyn

" 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." Brak 

upoważnienia w formie uchwały dla Członka 

Zarządu

8039706 GLKS Warta Osjaków Osjaków

1) Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych niespójny: - pkt. VI tabela 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 0-02-2018 r. do 15-11-2018 r., - 

pkt. VII "program zadania" 01-02-2018 r. do 

30-11-2018 r. (termin końcowy wykracza 

poza program konkursowy). 2) Deklarowana 

kwota w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku z otrzymanych środków publicznych 

(dotacje, granty itp.) w pkt. III wniosku 

wynosi 70 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 80 000,00 zł. 

8041034
Wejherowskie 

Stowarzyszenie Sportowe
Wejherowo

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8041272
Gminny Klub Tenisa 

Stołowego Wiązowna
Wiązowna

Brak daty wpisu do ewidencji.

8041336
Kaszubskie Towarzystwo 

Sportowo-Kulturalne
Luzino

Błąd formalny. Kwoty dotacji ze środków 

publicznych za 2017 r (zawarte w informacji 

dodatkowej) zdecydowanie przekraczają 200 

000 zł.

8041570

Klub Uczelniany 

Akademickiego Zwiazku 

Sportowego Państwowej 

Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie

Tarnów
Brak upoważnienia dla wiceprezesa zarządu 

do podpisywania dokumentów 

zawierających zobowiązania finansowe. (§25 

pkt 3 Statutu Klubu)

8042639 UKS Wisła Wiślańskie Orły Wisła
Błąd formalny: brak upoważnienia dla 

Skarbnika

8047327

Klub Sportowy Sportów 

Siłowych i Kulturystyki 

Wiking

Starachowice

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 38 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 48 000,00 zł.



8051319

Uczniowski Klub Sportowy 

Szkułka pływacka Aquarius 

Lesko

Lesko
Niespójność w terminie realizacji zajęć we 

wniosku w p. VI i p. VII.

8054633
Klub Sportowy "Płomień" 

Czuchów

Czerwionka-

Leszczyny

Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych (25 

000,00zł)niezgodna z informacja dodatkową 

o otrzymanych przychodach za rok 2017 (37 

812,72 zł)

8055374
Międzyszkolny Klub 

Sportowy w Garwolinie
Garwolin

Brak klauzuli " za zgodność z oryginałem" w 

statucie

8055520
Uczniowski Klub Sportowy 

"Olimpijczyk" Czeszów"
Czeszów

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8058542
Ludowy Klub Sportowy 

"TARNAVIA" Tarnawa
Tarnawa

Brak upoważnienia dla sekretarza (drugiej 

osoby podpisującej wniosek) zgodnie ze 

sposobem reprezentacji w KRS i statucie

8060879 JKS Pogórze Glinik Zaborowski

- statut niepotwierdzony "za zgodność z 

oryginałem" - brak podpisu drugiej osoby 

upoważnionej 

8062009
Ludowy Klub Sportowy 

Wikliniarz
Woźniki

Brak upoważnienia/uchwały. Wymagane jest 

współdziałanie dwóch upełnomocnionych 

członków zarządu

8062153 UKS RAWA SIEDLCE SIEDLCE

1. Aktualny odpis/Poświadczenie NIE 

umożliwia weryfikacji daty wpisu do 

ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy. 

8063314
Kajakowy Klub Sportowy 

Nowa Sól
Nowa Sól

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 96,00 

zł, natomiast z przedłożonej dokumentacji 

finansowej wykazano kwotę dotacji 106 

000,00 zł. 2) Przedłożono kserokopia 

dokumentacji (sprawozdanie finansowe) nie 

opatrzona potwierdzeniem "za zgodność z 

oryginałem" przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy. 3) Sposób 

reprezentacji wskazany w statucie niezgodny 

z KRS (zgodnie z KRS powinien podpisać się 

cały Zarząd natomiast zgodnie ze statutem § 

28 ust. 5 wymagana jest stosowna uchwała 

Zarządu i podpis dwóch upoważnionych jej 

członków działających łącznie).



8065390 UKS NAWA SKIERNIEWICE Skierniewice

1. Rozbieżności w kwocie dotacji pomiędzy 

wnioskiem (150 000 zł) a przesłanym 

Sprawozdaniem Finansowym (120 000 zł). 2. 

Kopia Wypisu z ewidencji nie podpisana i nie 

poświadczona za zgodność z oryginałem.

8065534
Klub Sympatyków 

Siatkówki "GUMISIE"
Pyskowice

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8065624
Uczniowski Klub Sportowy 

"Przełaj" Żerków
Żerków

Brak upoważnienia dla osób podpisanych 

pod wnioskiem.  Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Wniosek 

podpisali Sekretarz i Skarbnik bez 

wymaganego upoważnienia.

8065706
Międzyszkolny Klub 

Sportowy DURASAN
Płońsk

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wykazaną w sprawozdaniu 

finansowym. 

8066058

Stowarzyszenie 

Miłośników Wychowania 

poprzez Sport i Rekreację 

"KOKSOWNIK" w 

Zdzieszowicach  

Zdzieszowice

Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych(38 

000,00 zł) niezgodna z informacja 

dodatkową o otrzymanych przychodach za 

rok 2017 (47 873,03zł)

8068149

Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej 

nr 23 w Tarnowie

Tarnów

- Statut wnioskodawcy nie potwierdzony za 

zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy - kwota dofinansowania 

przedstawiona we wniosku różni się od 

kwoty dofinansowania przedstawionej w 

informacji dodatkowej 



8068351
Ludowy Klub Sportowy 

"Jordan" Jordanów
Jordanów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Brak możliwości weryfikacji 

podpisu na kserokopii sprawozdania 

finansowego (parafka bez pieczątki 

imiennej). 3) Różne terminy realizacji zajęć 

sportowych - wniosku w pkt. VI termin 

realizacji zajęć sportowych podano datę 

zakończenia 15-11-2018 r. natomiast w pkt. 

VII Program zadania podano datę 

zakończenia zajęć 30-11-2018 r. (termin 

wykracza poza założenia programu).

8068431
Ludowy Klub Sportowy 

SPARTA Przysiersk
PRZYSIERSK

Brak uzupełnienia do sprawozdania 

finansowego w celu weryfikacji otrzymanych 

środków finansowych ze środków 

publicznych. Kopie dokumenty bez klauzuli 

"za zgodność z oryginałem"

8069025
CUKROWNICZY KLUB 

SPORTOWY ZBIERSK
ZBIERSK

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych : 

błędnie wypełniony wniosek w części III - 

kwota otrzymanych środków publicznych ( 

nie wpisano dotacji z Urzędu Miasta 

Stawiszyn).

8069661 MUKS Halny Kamienica

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

błędnie wypełniony wniosek w pkt. III - 

kwota 29 500 zł powinna być wpisana w 

kolumnie "w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku".

8069921
Uczniowski Klub Sportowy 

Akademia Piłkarska Sanok
Sanok

Brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu 

o wpisie do ewidencji co uniemożliwia 

weryfikację daty wpisu do ewidencji.

8071528

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy Ksawera 

Będzin

Będzin

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8071745
Klub Sportowy Dragon w 

Starachowicach
Starachowice

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu. Brak podpisu 

głównego księgowego

8073529
Uczniowski Klub Sportowy 

"Dziesiątka" Radomsko
Radomsko

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (20 188 zł) a 

wnioskiem (10 000 zł) 



8073581
Klub Sportowy Pactum 

Scyzory Kielce
Kielce wniosek nieprzesłany w systemie. Brak 

potwierdzenia kwoty, dotacji, brak klauzuli

8075448

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY AKADEMIA 

PIŁKI NOŻNEJ W 

PIOTRKOWIE 

TRYBUNALSKIM

PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji. 2) Podany we wniosku 

łączna liczba uczestników zajęć sportowych 

niespójna: - pkt. VI  wskazano 180 

uczestników, - pkt. VII "program zadania 

podano 100 uczestników.  

8076494 Uczniowski Klub Sportowy Warszawa
Brak sprawozdania finansowego.

8079325
Międzyszkolny Klub 

Sportowy OLIMP Łobez
Łobez

Błąd formalny - kwota deklarowanej dotacji 

za 2017 - 84 000 zł we wniosku nie zgadza 

się z kwotą dotacji w dokumentacji 

finansowej - 81 000 zł.

8079431
Towarzystwo Sportowe 

Koszarawa w Żywcu
Żywiec

Wniosek o dofinansowanie na realizacje 

zadania złożony (wysłany) w wersji 

papierowej po terminie - data stempla 

pocztowego 09.05.2018 r. 

8081082
Klub Tenisowy Brzeg 

Dolny
Brzeg Dolny

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 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 czytelnych 

podpisów (pieczątek imiennych przy 

parafkach) na kserokopii dokumentów 

(statut).

8081600
Uczniowski Klub Sportowy 

Błękitna Szczecin
Szczecin

Klub planuje przeznaczyć całą kwotę na 

organizację obozu (wynagrodzenie trenera 

podczas obozu z części przeznaczonej na 

prowadzenie zajęć sportowych)

8082225
Uczniowski Klub Sportowy 

Gulki w Bobolicach
Bobolice

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o otrzymanej kwocie 

dotacji w 2017 r.

8082586
Uczniowski Klub Sportowy 

"OKEJ"
Lublin

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji podaną przy sprawozdaniu 

finansowym.



8083666

Klub Sportowo-

Rekreacyjny Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej Silesia

Katowice Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku

8084215
Fundacja "Gdańska Szkoła 

Floret "
Gdańsk

Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka. 

Program dedykowany jest tylko dla 

stowarzyszeń

8084795
Uczniowski Klub Sportowy  

"TRAPER"
Złocieniec

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (69 000 zł) a 

wnioskiem (50 500 zł). 

8085126
Gminny Klub Sportowy 

Sędziejowice
Sędziejowice - Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym a wnioskiem  

8085867
Uczniowski Klub Sportowy 

SP5 Swarek Swarzędz
Swarzędz

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8086642

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "SUPLES" 

Kraśnik

Kraśnik

Wpisana we wniosku kwota dotacji 

otrzymanych ze środków publicznych nie 

odpowiada kwocie wynikającej z załączonej 

informacji dodatkowej (oświadczenia)- jest 

wyższa.

8087469
Bydgoskie Stowarzyszenie 

Boksu "Astoria"
Bydgoszcz

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8087590
Ludowy Klub Sportowy 

,,ZNICZ" w Chęcinach
Chęciny

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Podany we wniosku termin 

realizacji zajęć sportowych niespójny: - pkt. 

VI tabela "termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 02-01-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 02-01-2018 r. do 

30-11-2018 r. (termin końcowy wykracza 

poza program konkursowy).



8087636 Bialostocki Klub Karate Bialystok

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 55 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 60 000,00 zł. 2) Podana we wniosku 

łączna liczba uczestników zajęć sportowych 

jest niespójna: - pkt. VI wskazano 39 

uczestników zajęć, - pkt. VII "program 

zadania" wskazano 60 uczestników zajęć. 3) 

Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych niespójny: - pkt. VI tabela 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 22-01-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 02-01-2018 r. do 

15-11-2018 r.

8088312
Osiedlowy Klub Sportowy 

Wielowieś
Tarnobrzeg

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego

8092740
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy "Bizon" Milicz
Milicz

Brak KRS-u lub wpisu do ewidencji.

8093198 UKS Płomień  Limanowa Limanowa

Brak informacji w bilansie  o kwocie 

otrzymanych dotacji  ze środków 

publicznych za ostatni rok 

8093571
Ludowy Klub Sportowy 

Grot Gardno
Gardno

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8093982
Klub Sportowy "Konfeks" 

Legnica
Legnica

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu 

8094405
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Duszniki- Zdrój
Duszniki- Zdrój

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

we wniosku w pkt. III podano kwotę 

otrzymanych środków publicznych w 2017 r. 

w wysokości 10 000 zł , a z informacji 

dodatkowej do rachunku wyników za 2017 r. 

wynika  iż kwota przyznanych dotacji  to 49 

800 zł.

8094784
Uczniowski Klub Sportowy 

przy SP w Czerniewicach
Czerniewice

Kopia sprawozdania finansowego 

niepotwierdzona za zgodność z oryginałem 

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Wniosek 

podpisał Prezes i Wiceprezes.



8094891
Towarzystwo Sportowe 

Gwardia Warszawa
Warszawa

Niezgodność w liczbie uczestników zadania 

we wniosku w p. VI i programem zadania w 

p. VII.

8097270

Międzyszkolny Klub 

Sportowy "OLIMP" przy 

Szkole Podstawowej nr 3 

w Parczewie

Parczew
Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku

8098233 SPARTA CHORZELÓW Chorzelów

Do wniosku należało dołączyć sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(bilans, rachunek zysków i strat). Dołączone 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego stanowi informację 

dodatkową/uzupełniającą informującą o 

kwocie otrzymanych środków publicznych w 

2017 r. 

8101465
Uczniowski Klub Sportowy 

"TYMIANKA"
Stary Gózd Brak przedłożonego w wersji papierowej 

wniosku o dofinansowanie.

8101751
Ludowy Klub Sportowy 

"Gwiazda" Chudów
Chudów

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu

8102836
Młodzieżowy Klub 

Pływacki H2O Koszalin
Koszalin

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu - 

do wniosku dołączono decyzję Prezydenta 

Miasta Koszalina o zmianie danych w której 

nie widnieje data rejestracji klubu.

8103048
Młozierzowy Klub 

Koszykówki PYRA
Poznań

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (173 187,20 zł) 

a wnioskiem (140 000 zł). Niezgodność 

terminu realizacji zajęć sportowych w p. VI i 

p. VII wniosku.

8103071
Akademia Piłkarska 

Piłkarskie Nadzieje Mielec
Mielec

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 - brak możliwośći 

weryfikacji daty wpisu do rejestru (brak daty 

na zaświadczeniu)

8103187
Ludowy Klub Sportowy 

VITRUM Wola Uhruska
Wola Uhruska

Podpis niezgodny z reprezentacją do 

zaciągania zobowiązań majątkowych 

(brakuje podpisu drugiej osoby) - zgodnie ze 

Statutem. Brak sprawozdania finansowego - 

dołączono sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego.



8103290
Uczniowski Klub Sportowy 

Sztuka Walk KEMPO
Świętochłowice

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  wniosek 

niezgodny z punktem IX podpunktem 8.4 - 

statut niepotwierdzony za zgodność z 

oryginałem  

8103465
Miejski Klub Sportowy 

"Cement-Gryf" Chełm
Chełm

Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych 

w 2017 r. dotacji, grantów itp. ze środków 

publicznych (157 000,00 zł) niespójna z 

kwotą wykazaną na przedłożonej 

dokumentacji finansowej (209 977,00 zł).

8104021
Uczniowski Klub Sportowy 

Lokomotywa Sopot
Sopot

1) Na przedłożonej dokumentacji finansowej 

brak informacji o kwocie otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy. 2) Przedłożono kserokopia 

dokumentacji (wypis z ewidencji starostwa, 

sprawozdanie finansowe) nie opatrzona 

potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" 

przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8104814
AKADEMIA HANDBALLU 

RUCH CHORZÓW
CHORZÓW

1. Aktualne zaświadczenie nie umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do ewidencji 

uczniowskich klubów sportowych - wymóg 

programu. 2. Przesłane dokumenty tj. CIT-8, 

sprawozdanie z zadania publicznego, 

zestawienie faktur są informacjami 

dodatkowymi (zawierającymi kwotę dotacji), 

natomiast nie stanowią sprawozdania 

finansowego w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

8105039
Stowarzyszenie "Przez 

Sport w Przyszłość"
Sochaczew

brak zawodników do 18 roku życia (pkt X 

wniosku) 

8105087

Bocheńskie 

Stowarzyszenie Futsalu 

BSF

Bochnia

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8105264
Klub Tenisa Stołowego 

"STRAŻAK PRUCHNIK"
Pruchnik

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - brak sprawozdania 

finansowego 



8105470
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "Grunwald"
Padew Narodowa

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku

8105552
Diecezjalny Klub Sportowy 

"Gaudium" 
Zamość

Rozbieżności dotyczące kwot otrzymanych 

dotacji: sprawozdanie finansowe zawiera 

informacje o wysokości otrzymanych dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. - 148 000 

zł - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 70 000 zł

8105688
Uczniowski Klub Sportowy 

Dragon

Janowiec 

Wielkopolski

1) Zgodnie z przedłożonym KRS 

wnioskodawca prowadzi formalnie 

zarejestrowaną działalność sportową przez 

okres krótszy niż 3 lata, licząc od daty 

złożenia wniosku. 2) Deklarowana kwota w 

roku poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 50 

800,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 65 800 zł.

8105793
Ludowy Klub Sportowy 

Barka
Breń Osuchowski

VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego 

dofinansowania  - zakres rzeczowy zadania, 

łączna liczba uczestników zajęć = 0

8106131
Uczniowski Klub Sportowy 

"Budowlanka"
Toruń

Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych ( 54 

470,00 zł) niezgodna z informacja 

dodatkową o otrzymanych przychodach za 

rok 2017 (64 470,01 zł ).

8106155

Parafialny Klub Sportowy 

„POLONIA BIAŁOGON” 

Kielce

Kielce

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (71 500 zł) a 

wnioskiem (67 500 zł). 

8106660
Klub Sportowy "Dragon" 

Dzierzbin
Korzeniew

We wniosku w rozdziale VI nie podano liczby 

uczestników zajęć. Wniosek podpisała tylko 

jedna osoba. Kopii sprawozdania 

finansowego nie podpisano za zgodność z 

oryginałem.

8106744

Trześniowskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Sportowych LIDER

Trześń

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w 

sprawozdaniu finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8106852

Stowarzyszenie Sportów 

Walki Center-Team 

Odolanów

Odolanów

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (14 000 zł) a 

wnioskiem (13 000 zł) 



8106881

Szkolny Klub Strzelectwa 

Sportowego Ligi Obrony 

Kraju "Sokół"

Zduńska Wola

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8107096
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Astoria
Bydgoszcz

- kwota dotacji przedstawiona we wniosku ( 

31 082 zł ) różni się od kwoty przedstawionej 

w informacji dodatkowej ( 41 162 zł)

8107218
Klub Sportowy 

„Garbarnia” w Kępicach
Kępice

Niespójna kwota dotacji za 2017 r. (we 

wniosku wpisano 75 000 zł/z informacji 

uzupełniającej do bilansu wynika, ze w 2017 

klub otrzymał 135 000 zł dotacji)

8108152
Ludowy Zespół Sportowy 

"STRAŻAK"
Karsy

Błędnie podana kwota dotacji za 2017 r. we 

wniosku.

8108361
Klub Sportowy "Bazalt: 

Piotrowice
Piotrowice

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

roku 2017.

8108728 UKS "Koźminek" Koźminek

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

brak podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy ( wniosek 

podpisał tylko jeden członek zarządu).

8108952
Międzyszkolny Klub 

Sportowy HERMES
Gryfino

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (149 500 zł) a 

wnioskiem (149 200 zł) 

8109771
Integracyjny Uczniowski 

Klub Sportowy "Muszelka"
Warszawa

Brak potwierdzenia wpisanej we wniosku 

kwoty otrzymanych dotacji w wysokości 96 

000 zł w dołączonym sprawozdaniu 

finansowym (kwota w spr. finansowym 97 

000 zł) Niespójna liczba uczestników 

pomiędzy pkt VI a programem zadania 

8109996
Klub Karate i Sportów 

Walki "Tiger"
Radoszyce

Brak sprawozdania finansowego (rachunek 

zysków i strat/bilans) w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). 

Do wniosku dołączono jedynie informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za 

ostatni rok obrachunkowy (tj. za 2017 r.).

8110446
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zdrowia
Szczecin

Niespójność we wniosku w p. VI i p. VII w 

terminie prowadzenia zajęć.



8111006 UKS Esperanto Warszawa

Statut,, bilans, rachunek zysków i strat oraz 

informacja dodatkowa do sprawozdania 

finansowego - nie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem; Suma dotacji z informacji 

dodatkowej wynosi 127 274 tys. (we 

wniosku wpisano kwotę 117 274 tys.)

8111101

Klub Sportowy 

Wielkopolska Szkoła 

Narciarstwa

Poznań

Brak dołączonego pełnomocnictwa dla 

Skarbnika, zgodnie z zapisami Statutu 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków zarządu, w tym Prezesa lub 

Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać 

czynności prawnych w imieniu klubu 

wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zarząd. Dokumentację 

podpisał Prezes i Skarbnik.

8111554 MKS "Olimpia" Olsztynek

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

błędnie wypełniony formularz wniosku - w 

informacji o liczbie zawodników w klubie str. 

4 wniosku wpisano zero zawodników, 

rozbieżność w zapisie dotyczącym ważności 

oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych klubu w statucie i KRS - 

paragraf 43 statutu.

8111822
Zapaśniczy Klub Sportowy 

w Gogolinie
Gogolin

Niezgodność w terminie realizacji zajęć 

sportowych w p. VI i p. VII wniosku.

8112493
Stowarzyszenie Amatorska 

Liga Koszykówki
Bielawa

Brak informacji o liczbie zawodników w 

klubie do 18 roku życia (pkt. X) Klub 

wnioskuje o dofinansowanie sekcji 

koszykówki, natomiast drugi trener objęty 

dofinansowaniem prowadzi zajęcia z piłki 

nożnej

8112593
Uczniowski Klub Sportowy 

Młodzik 18
Radom Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym a wnioskiem.

8112732
Uczniowski Klub Sportowy 

"SP7"
Łódź

Rozbieżności dotyczące otrzymanych przez 

klub dotacji w 2017 r.: zgodnie z dołączonym 

sprawozdaniem finansowym dotacje ze 

środków publicznych wynosiły 72 050 zł. We 

wniosku w pkt. III kwota otrzymanych 

środków publicznych wynosi 57 000 zł.   

8113013
Miejski Klub Sportowy 

Sokół w Niemodlinie
Niemodlin

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.4 programu- statut 

niepotwierdzony za zgodność z oryginałem



8113395
Siatkarski Klub Sportowy 

"Aleksandria"

Aleksandrów 

Kujawski

1) Termin realizacji zajęć sportowych 

wskazany w pkt. VI wniosku niespójny z 

terminem podanym w pkt. VII "program 

zadania". 2) Wersja papierowa wniosku 

niezgodna z wersją elektroniczną (wydruk 

nieczytelny tj. urwany tekst - "program 

zadania", "charakterystyka planowanych do 

pobrania opłat" , "informacja o systemie 

planowania").

8113420
K.S. NADSTAL Krzaki 

Czaplinkowskie

Krzaki 

Czaplinkowskie

Niespójna kwota dotacji ze środków 

publicznych na wniosku (130000 zł) i 

sprawozdaniu finansowym (140000 zł).

8113566
MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

NAREW W PUŁTUSKU
Pułtusk

Sprawozdanie finansowe niepodpisane przez 

osoby uprawnione/upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy (podpis 

tylko księgowej)

8113910
Okręgowy Związek Karate 

Tradycyjnego
Gdańsk

Wniosek odrzucony formalnie. 

Wnioskodawca nie jest klubem sportowym 

w rozumieniu zapisów Programu KLUB. 

Wniosku powinny składać zrzeszone w OZ 

kluby. 

8114603
Uczniowski Klub Sportowy 

Serw
Sierpc

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Brak klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" na kserokopii dokumentów 

(dokumentacja finansowa).



8114696
Międzyszkolny Klub 

Sportowy "II LO Chełm"
Chełm

Brak załączników : 1) Aktualny odpis lub 

wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru 

Sądowego albo zaświadczenie lub informacja 

sporządzona na podstawie ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację 

daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy 2) 

Sprawozdanie finansowe zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(lub dodatkowa informacja uzupełniająca) za 

ostatni rok obrachunkowy 3) Statut 

wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z 

oryginałem przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy  

8115173

Towarzystwo Młodzieży 

Sportowej Suchary Suchy 

Las

Suchy Las Brak 2-go podpisu przez osobę upoważnioną 

na wniosku.

8115314
Klub Sportowy Kolejarz'24 

Katowice
Katowice

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (70 000 zł) a 

wnioskiem (55 000 zł) 

8115340 UKS Jedynka Kluczbork Kluczbork

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8115406

Ochotnicza Straż Pożarna 

Jednostka Ratownictwa 

Specialnego w Kowalewku

Kowalewko

Rachunek Zysków i Strat (szczegółowy, 

porównawczy) i bilans dotyczy 2016 r.  

Dołączony CIT -8 (2017 r.) nie stanowi 

sprawozdania finansowego w rozumieniu 

art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

8116700

UCZNIOWSKI KLUB 

REKREACYJNYCH 

SPORTÓW 

ALTERNATYWNYCH 

COGITO

Zgorzelec

Brak upoważnienia dla osób podpisujących 

wniosek - sposób reprezentacji zgodnie ze 

statutem i wyciągiem z ewidencji: 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

upoważnionych członków Zarządu.

8116769
Miejski Klub Sportowy 

"Błękitni" Gąbin
Gąbin

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 - brak podpisu drugiej 

upoważnionej osoby 

8117280 UKS Szabla Ząbki Ząbki wniosek nieprzesłany w systemie



8117350 Klub Piłkarski Starogard Starogard Gdański

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

sprawozdanie finansowe (rach. zysków i 

strat) podpisany przez 1 osobę(tylko parafa) -  

wymagane zg. ze statutem par.32 ust.1 2 

podpisy, statut podpisany nieczytelnymi 

parafami.

8117431
Akademia Taekwon-do "IN 

NAE"
Rawicz

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r. (brak dodatkowej 

informacji jeżeli kwoty te są różne).

8117779
Uczniowski Klub Sportowy 

Ajax Leśna
Leśna

Wniosek o dofinansowanie na realizacje 

zadania złożony (wysłany) w wersji 

papierowej po terminie - data stempla 

pocztowego 05-06-2018 r.  Termin na 

złożenie był do 8.05.2018.

8117829 LKS ODRA Nieboczowy Nieboczowy 

Przesłane dokumenty w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, nie są sprawozdaniem 

finansowym.

8118429
Łaszczowski Klub 

Sportowy KORONA
Łaszczów

Wniosek odrzucony formalnie. Rózni8cw w 

podanej liczbie zawodników w tabeli - 20 

osób i w opisie zadania - 39 osób. Str. 2 

wniosku. 

8119229
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY METALIK
RADZIECHOWY

brak zawodników do 18 roku życia (pkt X 

wniosku) 

8119918
Ludowy Klub Sportowy 

OrzełGielniów
Gielniów

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 68 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 70 500,00 zł.

8119973
Uczniowski Klub Sportowy 

Hubal Chlewiska
Chlewiska

Uczniowski Klub Sportowy Hubal Chlewiska 

złożył dwa wnioski - wniosek o numerze ID 

8178998 otrzymał dotację Programu "Klub". 

8120553
Uczniowski Klub Sportowy 

Fan Sport
Kraków

Dołączono sprawozdanie finansowe za 2016 

r.

8120700
Uczniowski Klub Sportowy 

Kępa
Dębica

We wniosku w pkt. III - kwota otrzymanych 

środków publicznych w 2017 r. (86 750 zł), 

nie uwzględniono dotacji z MSiT 15 000 zł

8121261 ISD-AJD Częstochowa Częstochowa wniosek nieprzesłany w systemie

8122028
Ludowo-Uczniowski Klub 

Sportowy "Krośnianka"
Wrocanka

W tabeli - przedmiot zakupu sprzętu 

sportowego wpisano medale - nie jest to 

sprzęt sportowy.



8123509
Ludowy Klub Sportowy 

RESPEKT
Myślenice

III. Kwota otrzymanych środków publicznych 

w roku poprzedzającym złożenie wniosku 25 

000,00 złotych niezgodna  z informacją 

dodatkową z bilansu pkt.III.Dotacje 27 

000,00 złotych.

8123802 UKS Mini Max Lubasz Lubasz

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (25 000 zł) a 

wnioskiem (15 000 zł) 

8123922

Uczniowski Koszykarski 

Klub Sportowy BASKET w 

Iławie

Iława

Brak wpisu do ewidencji lub KRS- dokument 

(wpis do ewidencji) wysłany po terminie 

(9.05.2018).

8124166
UKS Akademia Sportu w 

Miliczu
Milicz

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8124469
AKADEMIA FUTBOLU ORŁY 

KOMORNIKI
KOMORNIKI

Brak dokumentu zawierającego datę 

rejestracji klubu, co uniemożliwiło 

stwierdzenie czy dany klub działa minimum 

3 lata- wymóg Programu Klub 2018.

8124494
Ludowy Klub Sportowy 

Piotrowice
Piotrowice

- brak klauzuli za zgodność z oryginałem na 

spr. finansowym - wniosek podpisała osoba 

nieupoważniona do reprezentacji- brak 

pełnomocnictwa dla prezesa

8124652
Gminny Klub Sportowy 

Szczytno
Szczytno Niespójna kwota dotacji na wniosku  z 

informacją finansową załączoną do wniosku.

8124760
STOWARZYSZENIE 

"AKADEMIA SPORTU"
WOJKOWICE

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

reprezentacji. Brak wypisu z właściwego 

rejestru. 

8124883
Klub Sportowy Orka 

Kluczkowice
Kluczkowice

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.



8125611
Szczeciński Klub Bokserski 

SPARTAKUS
Szczecin

1. zamiast sprawozdania finansowego 

dołączono CIT-8: do wniosku należało 

dołączyć spr. finansowe zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji za 2017 r.; w przypadku 

braku wyszczególnienia dotacji w 

sprawozdaniu finansowym należało dołączyć 

dodatkową informację uzupełniającą 

wysokości otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych, zgodną z kwotą przedstawioną 

we wniosku. 2. 8 maja br. dosłano bilans i 

rachunek wyników, z dokumentów 

finansowych nie wynika kwota uzyskanych 

dotacji tj. 36 000 zł (kwota z wniosku). 

Rachunek zysków wyodrębnia kwotę 36 500 

jako przychody z działalności statutowej tj. 

wszystkie przychody klubu jak np.: dotacje, 

darowizny, sponsorzy, składki członkowskie.  

8125652 MKS ZWOLENIANKA ZWOLEŃ brak wniosku w wersji papierowej

8125871
Fundacja Lech Poznań 

Football Academy
Poznań

niewłaściwa forma organizacji - fundacja 

8126372
Ludowy Klub Sportowy 

Sokół Malinie
Malinie

brak zawodników do 18 roku życia (pkt X 

wniosku)

8126788

Uczniowski Klub Sportowy 

"Akademia Piłkarska 

Champions" Świdnik

Świdnik

"Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, 

podejmowania zobowiązań majątkowych 

oraz udzielania pełnomocnictw wymagane 

są podpisy dwóch osób spośród 

następujących ;prezesa, Sekretarza, członka 

zarządu." Dokumenty podpisał jedynie 

Prezes



8128047
Klub Sportowy Kozły 

Poznań
Poznań

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r. 2) 

Brak we wniosku pkt. IV ppkt. 2 wskazanej 

drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do 

składania oświadczeń woli i zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań. 3) Przedłożono 

kserokopia dokumentacji nie opatrzona 

potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" 

przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8128442

Stowarzyszenie Lokalne 

salezjańskiej organizacji 

Sportowej SL SALOS

Szczecin
Brak załączonego do wniosku sprawozdania 

finansowego za 2017 r.  

8128564 UKS Herkules Sulejówek Sulejówek

1. Statut, Rachunek wyników, Informacja 

dodatkowa oraz Zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji (wszystkie dokumenty są kopiami) 

zostały podpisane za zgodność z oryginałem 

tylko przez Prezesa (zgodnie ze Statutem 

reprezentacja jest 

dwuosobowa/współdziałanie dwóch 

członków zarządu działających łącznie). 2. 

Aktualne zaświadczenie nie umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy.

8128682
Ludowy Zespół Sportowy 

ZAWISZA
Serby

wniosek nieprzesłany w systemie

8129097
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy OLIMPIJCZYK
Morąg

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (39 412 zł) a 

wnioskiem (33 000 zł) 

8129850
Figure Skating Academy 

Warsaw
warszawa

Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych (39 

772,00zł) niezgodna z informacja dodatkową 

o otrzymanych przychodach za rok 2017 (49 

772,00zł).

8129975

Powiatowy Uczniowski 

Klub Sportowy "JEDYNKA" 

Łosice

Łosice

Błąd formalny: deklarowana kwota 

przyznanej dotacji w 2017 nie jest zgodna z 

kwota wykazaną w dokumentacji 

finansowej.



8130257
Uczniowski Klub Sportowy 

"Jola"
Kraków

Kopia spr. finansowego niepotwierdzona za 

zgodność z oryginałem Niespójność kwoty 

dotacji pomiędzy sprawozdaniem 

finansowym (21 500 zł) a wnioskiem (10 500 

zł) 

8130474
Ludowy Klub Sportowy 

"GRYF" Chronów
Chronów

Podpisy niezgodne z reprezentacją (brakuje 

podpisu drugiej osoby)

8131386
Uczniowski Klub Sportowy 

"TRAUGUTT"
Częstochowa

Przedłożono kserokopia dokumentacji 

(wypis z ewidencji starostwa) nie opatrzona 

potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" 

przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8131456
Łódzki Klub 

Piłkarski"Kolejarz"
Łódź

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 71 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 71 600,00 zł.

8132210
Stowarzyszenie Sportowe 

Park Tenisowy Olimpia
Poznań

Załączone do wniosku sprawozdanie 

finansowe nie zawiera informacji o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy, nie została również 

dołączona do sprawozdania dodatkowa 

informacja uzupełniająca o wysokości 

otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych.

8132247 LKS GROŃ Bujaków Bujaków

Podpisy niezgodne z reprezentacją (wniosek 

podpisał tylko skarbnik, brak podpisu 

Prezesa)

8133146

Stowarzyszenie Piłki 

Siatkowej Politechniki 

Częstochowskiej

Częstochowa
Brak upoważnienia do podpisywania 

dokumentów dla przedstawicieli 

wnioskodawcy - zgodnie z KRS i Statutem.

8134373
Ludowy Klub Sportowy w 

Ujkowicach
Ujkowice

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8134577

Uczniowski Młodzieżowy 

Klub Sportowy Grabka 

Grabica

Szydłów-Kolonia 

Brak Sprawozdania finansowego za 2017 r.

8134625
Miejski Klub Sportowy 

Ryki
Ryki

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (147 140,00 zł) 

a wnioskiem (135 000 zł)  



8134657
Klub Sportowy "Sęp" w 

Żelechowie
Żelechów

Uchwała upoważniająca do reprezentacji 

klubu podpisana tylko przez Prezesa. 

Zgodnie ze statutem zarząd podejmuje 

uchwały zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jego składu. 

Niespójność sposobu reprezentacji 

pomiędzy KRS i statutem

8134729
Ludowy Klub Sportowy 

"Barycz" w Sułowie
Sułów

Brak upoważnienia do podpisywania 

dokumentów dla skarbnika - zgodnie z KRS i 

Statutem.

8135921
UKS Lider Konstantynów 

Łódzki

Konstantynów 

Łódzki

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (70 000 zł) a 

wnioskiem (60 000 zł). 

8136622 LKS Czaszyn Czaszyn
wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.4 - statut niepotwierdzony za 

zgodność z oryginałem 

8136723

Stowarzyszenie 

Przyrodniczo-Sportowe 

"Eko-Różanka"

Różanka

kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

27 500 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu( 123 746,34 

zł)

8136928
Miejski Klub Sportowy 

Pogoń w Miechowie
Miechów

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8136966
Ludowy Klub Sportowy 

"Jedność"
Boronów

Wniosek pkt. III deklarowana kwota ( 0,0zł) 

otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 (90 

000,00zł)

8136967
Uczniowski Klub Sportowy 

"OLIMP"
Tłuszcz

Wniosek wysłany po terminie (17.05.2018 

r.). Brak upoważnienia dla członka zarządu 

podpisanego pod wnioskiem - zgodnie ze 

statutem i wyciągiem z ewidencji 

uczniowskich klubów sportowych.

8137473
Ludowy Zespół Sportowy 

Siedlików
Siedlików

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8137972

STOWARZYSZENIE 

KULTURY FIZYCZNEJ I 

TURYSTYKI "CHROBRY-

GNIEZNO"

Gniezno
Kwota dotacji a raczej jej  brak we wniosku 

co jest niezgodne z kwotą dotacji wynikającą 

ze sprawozdania finansowego za 2017 r.



8138056
Stowarzyszenie Sportów 

Walki Taurus Goleniów
Goleniów

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8138171
Uczniowski Klub Sportowy 

"Hutnik" Pieńsk
Pieńsk

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wykazaną w sprawozdaniu 

finansowym.

8138193
Ludowy Klub Sportowy 

Jawornik Czarna
Czarna Górna

1) Deklarowana 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 29 

000,00 zł.  2) Przedłożono kserokopia 

dokumentacji nie opatrzona 

potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" 

przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8138386
Gminny Klub Sportowy 

Hetman Żółkiewka
Żółkiewka

- brak spr. finansowego - błędna 

reprezentacja

8138630
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy"Gilus"
Gilowice

VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego 

dofinansowania- zakres rzeczowy zadania, 

przedmiot zakupu sprzętu sportowego - 

szafka na sprzęt nie jest sprzętem 

sportowym a wyposażeniem zaplecza.

8139212
UKS Piłkarska Akademia 

Skarżyska

Skarżysko-

Kamienna

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 programu- brak możliwości 

weryfikacji daty wpisu do rejestru (brak daty 

na zaświadczeniu)

8139242
Towarzystwo Siatkarskie 

Volley Jelcz-Laskowice
Jelcz-Laskowice

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.



8139448

Ludowy Klub 

Sportowy"Ceramik" 

Łubiana

Łubiana

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8139614
Uczniowski Klub Sportowy 

ATUT
Kępno

We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak informacji 

o liczbie zawodników w klubie do 18 roku 

życia.

8139711
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Ustroń
Ustroń

wniosek nieprzesłany w systemie

8140062

Uczniowsko-Parafialny 

Klub Sportowy "Błękitni" 

Leopoldów

Leopoldów

Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych jest niespójny: - pkt. VI tabel 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 02-01-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 01-08-2018 r. do 

15-11-2018 r. 

8140108
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orliki"
Międzyrzecz

" 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." Brak 

upoważnienia w formie uchwały dla Członka 

Zarządu

8140462 UKS Darex Jaówek Janówek Pierwszy
Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

statucie.

8140924 Klub Sportowy "Victoria" Pakoszówka

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8140965

Międzyszkolny Klub 

Sportowy "SZKUNER" 

Myślibórz

Myślibórz

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8141411
Klub Sportowy "START" 

Strzegom
Strzegom

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - brak sprawozdania 

finansowego 

8142000
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy „Orzeł” Wałcz
Wałcz

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w 

sprawozdaniu finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8142357
Klub Sportowy -27 

Gołkowice
Gołkowice

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.



8142694
Gminny Klub Sportowy 

"OLIMPIA" Chąśno
Chąśno Drugie 44a

Brak informacji (uzupełnienie do 

sprawozdania finansowego) o kwocie 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty, itp.) w 2017 r.  co uniemożliwia 

weryfikację podanej kwoty we wniosku.

8142967
Uczniowski Klub Sportowy 

"Technik"
Rudnik nad Sanem

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego

8143120
Ludowy Zespół Sportowy 

Start Lgota Wielka
Lgota Wielka

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono jedynie sprawozdanie z 

wykonania zadania publicznego.

8143411

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Oddział w Skierniewicach

Skierniewice

1) Podstawowym celem statutowym 

Stowarzyszenia nie jest upowszechnianie 

kultury fizycznej.  2) Zgodnie z zapisem w 

KRS i statucie § 33 brak dołączonej do 

wniosku upoważnienia w formie uchwały 

Zarządu dla Prezesa i Skarbnika 

("...wymagane są podpisy dwóch osób 

upoważnionych przez Zarząd, w tym 

Prezesa"). 

8143490
Gminny Klub Sportowy 

"DĄBROVIA"
Stara Dąbrowa

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (51 247,95 zł) a 

wnioskiem (42 250 zł)  Niespójność daty 

realizacji zadania pomiędzy pkt VI a VII 

Programem zadania

8143959
Wodne Towarzystwo 

Sportowe Astoria
Bydgoszcz

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości potwierdzania 

kwoty dotacji wpisanej we wniosku)

8144459

Klub Sportowy pn 

Akademicki Związek 

Sportowy Państwowej 

Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Angelusa 

Silesiusa w Wałbrzychu

Wałbrzych

Brak sprawozdania finansowego (dołączono 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego)

8144680
Ciechanowski Ludowy 

Klub Sportowy "Mazovia"
Ciechanów

Brak dokumentu potwierdzającego wybór p. 

M. Sachmacińskiego na p.o.kierownika 

(uchwała lub upoważnienie)

8145301
Ludowy Klub Sportowy 

Torcida Smerekowiec
Uście Gorlickie

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r.



8145372
Uczniowski Międzyszkolny 

Klub Sportowy Na Pięterku
Poznań

VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego 

dofinansowania - zakres rzeczowy zadania, 

łaczna liczba uczestników zajęć = 0

8145668
Ludowy Klub Sportowy 

Żarki
Żarki

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (68 500 zł) a 

wnioskiem (58 500 zł) 

8145994
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "Serock"
Serock

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o otrzymanej kwocie 

dotacji w 2017 r. Błąd w reprezentacji Klubu - 

osób upoważnionych do zaciągania 

zobowiązań majątkowych.

8146024
Stowarzyszenie Szachowe 

Hetman 
Ostrowiec Św. 

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy (przedłożona 

dodatkowa informacja sama w sobie nie jest 

sprawozdaniem finansowym).  2) Podano 

różne terminy zakończenia realizacji zadania - 

wniosek pkt. VI wskazano termin 

zakończenia realizacji zajęć na 15-11-2018 r.  

natomiast w pkt. VII "Program zadania" 

podano termin zakończenia zajęć 09-11-

2018 r.

8146478
Ludowy Klub Sportowy 

"Błyskawica" Rożniatów
Rożniatów

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego

8146568 LKS Forteca Świerklany Świerklany

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (160 900 zł) a 

wnioskiem (150 900 zł) 

8146801
Ludowy Klub Sportowy 

Strażak Sośnica
Sośnica Niespójność terminu realizacji zajęć 

pomiędzy pkt VI a VII programem zadania

8146824
Klub Sportowy Skarpa 

Bytom
Bytom

Z przedłożonej dokumentacji - KRS - nie 

wynika aby Klub prowadził formalnie 

zarejestrowaną działalność sportową co 

najmniej 3 lata (data rejestracji KRS 14-02-

2017 r.)

8146846
Klub Sportowy ,,Piast" 

Wykroty
Wykroty

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (52 000 zł) a 

wnioskiem (0 zł) 



8146892

Uczniowski Klub Sportowy 

KARB przy Młodzieżowym 

Domu Kultury nr 2 w 

Bytomiu

Bytom
Brak upoważnienia dla Skarbnika do 

podpisywania dokumentów w zakresie praw 

podejmowania zobowiązań majątkowych.

8147083
Klub Sportowy Gwiazda 

Żalęcino
Stargard

Brak podpisu upoważnionej osoby pod 

wnioskiem - upoważnienie do 

reprezentowania klubu podpisane wyłącznie 

przez 1 osobę, a zgodnie ze statutem i 

wyciągiem z ewidencji powinny podpisać 2 

osoby. Niespójna kwota dotacji na wniosku z 

informacją finansową dołączoną do wniosku.

8147870
Uczniowski Klub Sportowy 

Tornado
Waksmund

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8147991 LKS Niwa Nowa Wieś Nowa Wieś

Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

upełnomocnionych członków zarządu w tym 

Prezesa, Zastępców Prezesa, Skarbnika lub 

innej osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa. Brak upoważnienia dla 

Prezesa i Zastępcy

8148091
Miejski Ludowy Klub 

Sportowy Wissa
Szczuczyn

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8148203
Uczniowski Klub Sportowy 

Bałagany
Łubianka

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o kwocie dotacji 

otrzymanej w 2017 r.

8148349
Rodzinny Klub Sportowy 

Family Active
Kobyłka

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8148635

GMINNO MIEJSKI 

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY PILICZANKA    

Pilica

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w 

sprawozdaniu finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8148864
Uczniowski Klub Sportowy 

DYS
Dys

Błędna reprezentacja,brak upoważnienia. 

Wniosek podpisał Prezes i Viceprezes, 

natomiast zgodnie ze statutem, wymagane 

są podpisy dwóch spośród następujących: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków zarządu

8148913
Energetyczny Klub 

Sportowy Skra Bełchatów
Bełchatów

Klub wnioskuje do dofinansowane dla 

dwóch sekcji, natomiast dofinansowaniem 

będą objęci trenerzy z jednej sekcji.  Zgodnie 

z programem zadania zajęcia prowadzone 

będą tylko w jednej sekcji



8149601
Uczniowski Klub Sportowy 

Zefir
Godziesze Małe

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu 

8149893
Miejski Klub Sportowy 

Kańczuga
Kańczuga

Dołączony do wniosku Bilans i Rachunek 

Zysków i Strat (II. pozycja dotacje 0 zł) nie 

wyszczególnia kwoty otrzymanych środków 

publicznych za 2017 r., zgodnie z wnioskiem 

kwota otrzymanych środków publicznych 

wyniosła 140 500,03 zł

8150901 Klub Piłkarski "Piast" Iłowa Iłowa

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8150923
Lekkoatletyczny Klub 

Sportowy Polkowice
Polkowice

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 120 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 130 000,00 zł.

8151475

Uczniowski Piłkarski Klub 

Sportowy Poncio-2010 

Lidzbark

Lidzbark

W załączonej informacji z dnia 12.03.2018 r. 

brak daty rejestracji klubu, co uniemożliwiło 

stwierdzenie czy dany klub działa minimum 

3 lata- wymóg Programu Klub 2018.

8151593
Klub Sportowy 

"PIRAMIDA"
Rzeszów

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (32 250 zł) a 

wnioskiem (23 400 zł) 

8152717
Towarzystwo Sportowe 

GWARDIA Olsztyn
Olsztyn

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8153856 Akademia Piłkarska Talent Białystok Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

kserokopii dokumentów.

8153924 UKS Sudovia Szudziałowo Szudziałowo

" Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, 

podejmowania zobowiązań majątkowych 

oraz udzielania pełnomocnictw wymagane 

są podpisy dwóch spośród następujacych : 

prezesa, Wiceprezesa lub jednego z dwóch 

upoważnionych członków Zarządu:. brak 

upoważnienia w formie uchwały dla członka 

Zarządu.



8154427
Uczniowski Klub Hokeja na 

Trawie Ósemka
Tarnowskie Góry

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu- brak podpisu 

skarbnika sprawozdanie za rok 2016

8154556
Wojskowy Klub Sportowy 

"Sokół" w Pile
Piła Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

sprawozdania finansowego za 2017 r. 

8154621
LUBAWSKA AKADEMIA 

PIŁKARSKA
LUBAWA

wniosek nieprzesłany w systemie

8155059 UKS Bombek Malbork

1) Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych niespójny: - pkt. VI tabela 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 02-01-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 02-01-2017 r. do 

15-11-2017 r. (termin niezgodny z 

założeniami programu konkursowego). 2) 

Brak sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj. 2017 r.  3) Sposób 

reprezentacji wskazany w statucie niezgodny 

z wypisem ze starostwa. 

8155451
Klub Sportowy Kujawiak w 

Staninie
Kosuty

W bilansie nie wyodrębniono dotacji 46 850 

zł zadeklarowanej we wniosku. W rachunku 

zysków i strat przesłanym 11.05.2018 r. 

również nie wyodrębniono powyższej 

dotacji.

8156362

Uczniowski Klub 

Sportowy"Sprint" przy SP. 

nr 51  z Oddz. 

Integracyjnymi

Katowice

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8156494
Klub Sportowy "Wieża" w 

Postominie
Postomino

We wniosku w pkt. III kwota przyznanych 

środków publicznych nie uwzględniono 

dotacji otrzymanej ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki (10 000 zł program KLUB 

2017)

8156587
Klub Sportowy Cross Fight 

Radom
Radom

Nieprawidłowa specyfikacja sprzętu 

sportowego. Zegar interwałowy, waga Seca  

nie są niezbędnym sprzętem sportowym do 

przeprowadzenia zajęć sportowych

8156664
KLUB SPORTOWY TATRA 

KRZENIÓW
ŚWIERZAWA

Brak zapisu w statucie dotyczącego 

uprawnień do podpisywania dokumentów w 

zakresie praw, podejmowania zobowiązań 

majątkowych.



8157326
LUDOWY KLUB 

SPORTOWY LIBERTÓW
LIBERTÓW

1) Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych ( 0zł) 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 (23 

000,00zł) 2) Brak klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" w statucie 

8157349
Miejski Klub Sportowy 

"ZĄBKOVIA" Ząbki
Ząbki

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Zgodnie  z zapisem w KRS i 

statucie § 33 brak dołączonej do wniosku 

upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla 

Sekretarza i Członka Zarządu ("Dla ważności 

oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych wymagane jest współdziałanie 

dwóch z pośród upoważnionych do tych 

zadań Członków Zarządu"). 

8157384

IMPULS Stowarzyszenie 

Rozwoju i Promocji Gminy 

Błażowa

Błażowa

1. Statut wnioskodawcy nie podpisany i nie 

potwierdzony za zgodność z oryginałem 

przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy. 2. 

Rozbieżne kwoty dotacji otrzymanej w 2017 

r.: we wniosku w pkt. III - 28 000 zł, w 

informacji dodatkowej do sprawozdania 

finansowego - 38 000 zł 

8157446
Uczniowski Klub Sportowy 

NAKI
Olsztyn Błędy we wniosku w terminie rozpoczęcia 

zajęć sportowych - rozbieżności w p. VI i VII.

8157556 LKS Witonianka Witonia Witonia

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (29 000 zł) a 

wnioskiem (26 000 zł) oraz terminu realizacji 

zajęć sportowych w p. VI i p. VII wniosku. 

8157976

Uczniowski Międzyszkolny 

Ludowy Klub Sportowy 

"PEGAZ"

Opoczno

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu. Nie uwzględniono 

dofinansowania na pokrycie bieżni 

8158196
Międzyszkolny Klub 

Sportowy ZRYW Chorzów
Chorzów

- wypis z ewidencji ks nie zawiera informacji 

umożliwiającej weryfikację daty wpisu do 

ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy    



8158565
Klub Piłkarski "Spójnia" 

Sadlinki
Sadlinki

Dokumentacja złożona w formie kopii 

(Zaświadczenie, Sprawozdanie finansowe) 

nie została potwierdzona za "zgodność z 

oryginałem".

8158970 Klub Jeździecki "Białystok" Białystok

Niewłaściwa specyfikacja sprzętu 

sportowego (koń nie jest rzeczą lecz 

partnerem).

8159349

Futbolowy Uczniowski 

Klub Sportowy "FUKS" w 

Pułtusku

Pułtusk
Z przedłożonej dokumentacji finansowej nie 

wynika deklarowana kwota uzyskanych 

dotacji ze środków publicznych w 2017 r.

8159477
Akademia Piłkarska Brzeg 

Dolny
Brzeg Dolny

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8159613
Gminny Klub Sportowy 

"Błękitni" Stare Pole
Stare Pole

1) Deklarowana 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 79 

000,00 zł. 2) W statucie brak informacji kto 

reprezentuje klub, składa oświadczenia woli i 

zaciąga zobowiązania finansowe w jego 

imieniu natomiast w przedłożonym 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji starosty 

podana jest taka informacja wskazując na § 

34 statutu co jest niezgodne z stanem 

faktycznym, gdyż przedłożony statut nie 

zawiera ww. paragrafu.

8159782
Uczniowski Klub Sportowy 

Don Bosko
Szczecin

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8161329
Uczniowski Klub Sportowy 

Kormoran
Dobre Miasto

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 



8161401

Międzyszkolny Klub 

Sportowy "SKIER-VIS" 

Skierniewice

Skierniewice

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób 

spośród następujących: Prezesa lub 

Wiceprezesa oraz Skarbnika lub innego  

upoważnionego  członka zarządu. Wniosek 

podpisał Prezes.

8161428 MKS Pogoń Prabuty Prabuty wniosek nieprzesłany w systemie

8161564
Towarzystwo Szermierzy 

Górnik Radlin
Radlin

Brak upoważnienia dla osób podpisujących 

wniosek (Zgodnie z reprezentacją wymagane 

jest współdziałanie dwóch 

upełnomocnionych członków zarządu). Brak 

KRS, dołączono tylko wniosek o zmianę 

danych i protokół z zebrania zarządu

8161873

Uczniowski Klub Piłki 

Ręcznej "Agrykola" 

Warszawa

Warszawa

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o otrzymanej kwocie 

dotacji w 2017 r.

8162107 UKS Olimpia Kleczanów Kleczanów 

Wniosek wydrukowano w sposób 

nieczytelny. Zgodnie ze stemplem 

pocztowym wniosek wysłano 9 maja br. W 

sprawozdaniu finansowym nie 

wyodrębniono kwoty 10 000 zł dotacji 

deklarowanej we wniosku.

8162321
Ludowy Klub Sportowy 

Czarni Czerniejewo
CZERNIEJEWO

Brak w załączonym sprawozdaniu 

finansowym informacji o kwocie 

otrzymanych środków publicznych w 2017 r.

8162494
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "Bałtyk"
Dziwnów

- planowany zakup sprzętu nie spełnia 

warunków Programu oraz nie jest 

przeznaczony do prowadzenia zajęć

8162628
Uczniowski Klub Sportowy 

Koszałek Opałek
Węgorzewo

1. Brak aktualnego 

odpisu/zaświadczenia/informacji/KRS 

sporządzonej na podstawie ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy, umożliwiającej weryfikację 

daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy. 2. 

We wniosku nie została wypełniona druga 

pozycja w tabeli (nazwa sprzętu), 

wypełniono liczbę sztuk oraz kwotę (49 szt.) 

, z programu zadania w pkt. VII wniosku 

wynika, ze planowano kupić kanadyjkę 

treningową oraz regatową - rozbieżności. 



8163228
Uczniowski Klub Sportowy 

Struga
Marki

Błąd formalny. rozbieżność w kwocie dotacji 

pomiędzy wnioskiem i sprawozdaniem 

finansowym (32 000 i 42 000 zł)

8163328
Ludowy Klub Sportowy 

"Orkan" Ostrzeszów
Ostrzeszów

kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

18 000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(28 000 zł)

8163377
Uczniowski Klub Sportowy 

Orły
Suwałki

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8164207

Miejsko Gminny Ludowy 

Klub Sportowy Olimpijczyk 

Szczekociny

Szczekociny

Błąd formalny: niezgody daty rejestracji 

klubu z datą we wniosku: rok 2006  i 

zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego: 

rok 2016; brak upoważnienia dla Skarbnika.

8164376
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Promień Mosty
Mosty

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8164875
Uczniowski Klub Sportowy 

Mokotovia
Warszawa

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 81 700,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 82 100,00 zł.

8167178
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "OLIMP" Siedlec
Siedlec

Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za 2017 r. (wniosek 17 000 zł) RZS zawiera 

pozycję przychody z działalności statutowej - 

17 000 zł (tj. wszystkie przychody klubu) 

Wnioskodawca powinien dołączyć 

informację uzupełniającą.

8167987 UKS Ostrobramska Warszawa
niespójna liczba uczestników zadania między 

punktem VI i VII

8168290

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY 

WIERZCHOSŁAWICE-

OSTRÓW

WIERZCHOSŁAWIC

E

brak uczestników zadania w pkt VI wniosku 

8168577 GLKS Laktoza Łyszkowice Łyszkowice BRAK WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ, 

PRZESŁANO TYLKO ELEKTRONICZNIE



8168817

Międzyszkolny Klub 

Sportowy Podkarpacie 

Bobowa

Bobowa

Deklarowana 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 29 000,00 zł. 2) 

Nieprawidłowa specyfikacja sprzętu 

sportowego - tablica wyników nie jest 

sprzętem sportowym niezbędnym do 

przeprowadzenia zajęć lecz stanowi 

wyposażenie boiska/sali/hali sportowej.

8168888

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "ZALESIANKA" 

ZALESIE

Zalesie

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r.

8168916

Uczniowski Klub Sportowy 

"ORLIK" przy Gimnazjum 

Publicznym w Ludwinie 

Ludwin
kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu 

8168995 UKS "AS" Glinojeck Glinojeck

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8169020
Beninca Uczniowski Klub 

Sportowy Feniks
Kędzierzyn-Koźle

brak liczby uczestników

8169429
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "MUKS 21"
Płock

Brak sprawozdania finansowego  

zawierającego  informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych (lub dodatkowa informacja 

uzupełniająca) za ostatni rok obrachunkowy 

tj 2017.

8169465 Klub Sportowy Słoneczko Busko Zdrój

Kwota dotacji wpisana we wniosku 

niezgodna z kwotą dotacji wskazaną w 

sprawozdaniu finansowym.

8169772
Uczniowski Klub Sportowy 

Gladiator
Binczarowa 

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak podpisu drugiej osoby (zg. ze statutem 

Paragraf 29 ustęp 2) potwierdzającej 

zgodność na kserokopii statutu, wyciągu z 

ewidencji stowarzyszeń i na sprawozdaniu 

finansowym 



8170260
Uczniowski Klub Sportowy 

"Promień"
Wydminy

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

Do wniosku dołączono zestawienie 

przepływów finansowych, które nie stanowi 

sprawozdania finansowego w rozumieniu 

art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).   

8170557 Husaria Fight Team Kozielice

1. Statut wnioskodawcy nie potwierdzony za 

zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy; 2. Podpisy niezgodne z 

reprezentacją, zgodnie z zapisami Statutu 

współdziałanie dwóch umocowanych 

przedstawicieli, w tym prezesa skarbnika lub 

innej osoby której udzielono 

pełnomocnictwo. Podpisał się Prezes z 

Sekretarzem. 3. Brak Sprawozdania 

finansowego zawierającego informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych (lub dodatkowa 

informacja uzupełniająca) za ostatni rok 

obrachunkowy, dołączono tylko CIT-8  

8171409 Klub Piłki Ręcznej Białystok

Brak wymaganych 3 lat prowadzenia 

działalności sportowej (wpis do ewidencji 

11.05.2015 r.).

8171454

Międzyszkolny Klub 

Sportowy "KARKONOSZE"-

Sporty Zimowe Jelenia 

Góra

Jelenia Góra
Statut - dołączono kolorową kserokopię 

niepotwierdzoną "za zgodność z 

oryginałem".

8171649

Uczniowski Klub Sportowy 

Gminny Ośrodek Szkolenia 

Dzieci i Młodzieży Turawa

Osowiec

Brak upoważnienia. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch 

upoważnionych przez Zarząd jego członków 

zarządu

8171678
Ludowy Klub Sportowy 

"POPRAD" Rytro
Rytro

Brak upoważnienia/uchwały. Zgodnie z KRS i 

statutem wymagane jest współdziałanie 

dwóch umocowanych przedstawicieli 

zarządu klubu 



8171859
Klub Sportowy"SWD 

Wodzisław Śląski"
Wodzisław Śląski

1. Brak dołączonej informacji 

dodatkowej/uzupełniającej (wymóg 

programu) zawierającej informację o 

wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2017 r. Bilans i RZS nie 

zawierały pozycji dotacje. Zgodnie z 

wnioskiem kwota otrzymanych dotacji 

wynosiła 55 000 zł. 2. Błędna interpretacja 

zapisów dotyczących sposobu reprezentacji, 

zgodnie z KRS wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz 

Sekretarza lub Głównego Księgowego, 

względnie osób przez nich upoważnionych. 

Dokumenty podpisał Prezes i Skarbnik. 

8172074
Klub Sportowy Oldboy 

"Orkan" Sochaczew
Sochaczew

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8172115
Łódzkie Towarzystwo 

Łyżwiarstwa Figurowego
Łódź

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku Brak statutu Błędnie wypełniony 

pkt IX pozafinansowy wkład własny

8172478
Ludowy Klub Sportowy 

MSZALNICA
Kamionka Wielka

Brak upoważnienia dla osób podpisanych 

pod wnioskiem (sposób reprezentacji 

zgodnie ze statutem: wymagane jest 

współdziałanie dwóch umocowanych 

przedstawicieli Zarządu.

8172620
Szkolny Klub Szermierczy 

"FLESZ"
Świdnica

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu- brak podpisu 

skarbnika

8172813 Ludowy Zespół Sportowy Zduńska Wola

Brak sprawozdania finansowego. Brak 

możliwości zweryfikowania kwoty 

przyznanej w ubiegłym roku dotacji.

8172846
Uczniowski Klub Sportowy 

ZST Lubsko
Lubsko

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8173630
Ludowy Zespół Sportowy 

LZS Racławiczki
Racławiczki

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. 



8173893
GMINNY KLUB SPORTOWY 

"NAŁĘCZ" Babiak
Babiak

1. Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych  

w 2017 r. (zgodnie z wnioskiem 55 000 zł). 

W rachunku wyników jest pozycja inne 

przychody określone statutem 55 000 zł, na 

tej podstawie nie można określić czego 

dotyczą inne przychody (np. czy są to 

również składki, darowizny, sponsorzy). 2. 

Kopie dokumentów: statut, bilans i rachunek 

wyników nie zostały podpisane przez 

Skarbnika.

8174188
Uczniowski Klub Sportowy 

Ruch
Grudziądz

W dołączonym do wniosku sprawozdaniu 

finansowym brak informacji o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok obrachunkowy, 

brak również dodatkowej informacji 

uzupełniającej w tym zakresie.

8174485
PKS "Michał" w 

Krostkowie
Krostkowo

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8174602
Klub Sportowy 

Sosnowianka
Stanisław Dolny

kwota dotacji przedstawiona we wniosku(53 

600 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu( 63 600 zł)

8175010
Polskie Towarzystwo 

Boksu
Tarnów

Wniosek o dofinansowanie na realizacje 

zadania złożony (wysłany) w wersji 

papierowej po terminie - data stempla 

pocztowego 09-05-2018 r.

8175033
Chodzieski Klub Sportowy 

Polonia
Chodzież

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku 

8175119
Uczniowski Klub Sportowy 

Atena
Gdańsk

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (39 100 zł) a 

wnioskiem (17 000 zł) 

8175217

Gorzowski Uczniowski 

Klub Sportowy "Speedway-

Wawrów"

Gorzów 

Wielkopolski

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku.



8175241

MIĘDZYSZKOLNY 

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "ORKA"

Lubartów Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

upoważnienia dla prezesa lub sekretarza.

8175370
Gminny Klub Sportowy 

Ostoja Skierbieszów
Skierbieszów

1. Aktualne zaświadczenie sporządzone na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, NIE umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do  ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy - wymóg programu 2. Błędnie 

zinterpretowany sposób reprezentacji - dla 

ważności oświadczeń... wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących: 

prezesa, wiceprezesa, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Podpisał 

się prezes i skarbnik - brak upoważnienia dla 

skarbnika;

8175668
Stowarzyszenie Grappling 

Kraków
Kraków

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8175693
Stowarzyszenie Akademia 

Piłkarska KP Gdynia
Gdynia

Brak w załączonym sprawozdaniu 

finansowym informacji o kwocie 

otrzymanych środków publicznych.

8175772 MSKS Orion Sulechów Sulechów

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8176298
Uczniowski Klub Sportowy 

ZAKRĘT
Zakręt

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w 

sprawozdaniu finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku) 

Brak podpisu jednego z wiceprezesów na 

wniosku

8176837
KLUB SPORTOWY JUDO 

SPARTAKUS
Międzyrzecz

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 17 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 20 407,79 zł.

8176884
Zagórzański Klub Sportowy 

Kasina Wielka
Kasina Wielka

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8177156
Miejski Klub Sportowo - 

Rekreacyjny Pyskowice
Pyskowice

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 programu- brak możliwości 

weryfikacji daty wpisu do rejestru (brak daty 

na zaświadczeniu)



8177535
 Stowarzyszenia Rugby 

Club Arka Gdynia
Gdynia

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (45 800 zł) a 

wnioskiem (35 200 zł) 

8178288
Towarzystwo Sportowe 

Metal Węgierska Górka
Węgierska Górka

- klauzula za zgodność z oryginałem nie 

potwierdzona przez osoby upoważnione do 

reprezentacji klubu - niespójność kwoty 

dotacji pomiędzy sprawozdaniem 

finansowym (39 390) a wnioskiem (35 500 

zł) 

8178405
Klub Szachowy Stilon w 

Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów 

Wielkopolski

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 138 

700,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 148 700,00 zł. 2) Przedłożono 

kserokopia dokumentacji (sprawozdanie 

finansowe) nie opatrzona potwierdzeniem 

"za zgodność z oryginałem" przez osoby 

uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy (brak klauzuli i podpisów).  

8178429

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Piątka - walka z 

uzależnieniami i otyłością 

KLUCZBORK

Zgodnie ze statutem do zaciągania 

zobowiązań majątkowych upoważnione są 

osoby wyznaczone imienną uchwałą 

zarządu, brak uchwały

8178527 Klub Sportowy L.A.S. Warszawa

Przesłanie sprawozdanie finansowe (bilans, 

rachunek zysków i strat oraz informacje 

dodatkowe) nie zawierały informacji o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za 2017 r. (zgodnie z 

wnioskiem dotacje wynosiły 50 400 zł)

8178575
Ludowy Klub Sportowy 

"Graniczni"
Krowica Sama

Wersja papierowa niezgodna z wersją 

elektroniczną w pkt IV ppkt 4

8178866
Klub Sportowy Mewa 

Gniew
Gniew

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (19 000 zł) a 

wnioskiem (0 zł). 

8178940
Uczniowski Klub Sportowy 

Dragon Siedliszcze
Siedliszcze

wniosek nieprzesłany w systemie

8179053

Młodzieżowy Klub 

Sportowy Chełmiec 

Wałbrzych

Wałbrzych

kwota dotacji przedstawiona we 

wniosku(130 000 zł) różni się od kwoty 

dotacji przedstawionej w sprawozdaniu(140 

000 zł)



8179273 LKS WISLA KORZENIEWO KORZENIEWO

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego Niespójność osób 

upoważnionych wymienionych we wniosku z 

podpisami 

8179808

Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej 

w Hańczowej

Hańczowa
Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8179955

Stowarzyszenie Rekreacji 

Ruchowej Słupska Sekcja 

Aikido

Słupsk

We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak informacji 

o liczbie zawodników w klubie do 18 roku 

życia.

8179977
Stowarzyszenie Sportu 

Atletycznego "Legia 1926" 
Warszawa

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 78 

921,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 94 901,00 zł. 2) We wniosku w pkt. VI 

"termin i miejsce realizacji obozu 

sportowego" podano datę od 20-08-2018 r. 

do 25-08-2018 r. natomiast w pkt. VII 

"program zadania" podano datę od 20-08-

2018 r. do 26-08-2018 r. 

8179999
Uczniowski Klub Sportowy 

"ISKRA"
Kowale

Przesłane sprawozdanie nie jest 

sprawozdaniem finansowym zgodnym z art. 

46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 

8180334
Uczniowski Klub Sportowy 

"Akademia Sztuk Walki"
Olsztyn

wniosek nieprzesłany w systemie

8180732
Uczniowski Klub Sportowy 

KUSY PRZYŁĘK
Przyłęk

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak podpisu drugiej osoby (zg. ze statutem 

Paragraf 28) potwierdzającej zgodność na 

kserokopii statutu,  i na sprawozdaniu 

finansowym

8180791 Klub Judo Koka Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój
kwota dotacji przedstawiona we wniosku(65 

900 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(68 500 zł)

8180814

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "Olympic" 

Słupia

Słupia

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8181387

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "Volley 

Płock"

Płock
Rozbieżności w kwocie dotacji za 2017 r. 

pomiędzy wnioskiem (54 000 zł) a 

sprawozdaniem finansowym 76 000 zł



8181449
Ludowy Klub Sportowy 

Start Mszana
Mszana

Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych niespójny: - pkt. VI tabela 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 10-04-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" IX - XI.2017 r. 

(termin niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym). 

8181550
Ludowy Klub Sportowy 

Błękitni Siedliszowice
Siedliszowice

1) We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak 

informacji o liczbie zawodników w klubie do 

18 roku życia (nieuzupełniona tabela). 2)  

Brak możliwości weryfikacji podpisu na 

kserokopii dokumentów (parafka bez 

pieczątki imiennej, brak czytelnego podpisu).

8182097
Uczniowski Klub Sportowy 

KORYO Mszana Dolna
Mszana Dolona

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8182253
Międzyszkolny Klub 

Sportowy
Słupca

1) Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych niespójny: - pkt. VI tabela 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 01-05-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 15-05 do 29-11-

2017 r. (termin niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym). 2) Podana we 

wniosku łączna liczba uczestników zajęć 

sportowych jest niespójna: - pkt. VI 

wskazano 98 uczestników zajęć, - pkt. VII 

"program zadania" wskazano 47 

uczestników zajęć. 

8182423
Uczniowski Klub Sportowy 

"CZARNI" Żagań
Żagań

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu 

8182664

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy WISEŁKA 

Solec Kujawski

solec kujawski
Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8183469

Uczniowski Klub Sportowy 

przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących we 

Włoszakowicach

Włoszakowice

Niespójność kwoty dotacji za 2017 r. 

pomiędzy sprawozdaniem finansowym (26 

500 zł) a wnioskiem (16 000 zł)  Brak 

upoważnienia dla członków zarządu 

podpisujących wniosek 

8184450 Bks Sparta Katowice Katowice

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).



8184567
Atletyczny Klub Sportowy 

Białogard
Białogard

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 153 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 196 675,00 zł. 2) Wniosek niezgodny 

z ogłoszonym programem konkursowym w 

pkt. IX ppkt. 8 pkt. 3) „wymagane 

dokumenty” - brak możliwości weryfikacji 

daty rejestracji  ponieważ na wypisie z 

ewidencji starosty właściwego ze względu na 

siedzibę klubu brak takiej informacji. 3) 

Liczba uczestników zajęć sportowych podana 

we wniosku w pkt. VI "tabela" niespójna z 

liczbą uczestników wykazaną w pkt. VII 

"program zadania". 

8184589
KRS TKKF TRIATHLON 

DĄBROWA GÓRNICZA

DĄBROWA 

GÓRNICZA

1) Deklarowana 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 45 

000,00 zł. 2) Brak klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" na kserokopii dokumentów 

(statut). 3) Podana we wniosku łączna liczba 

uczestników zajęć sportowych niespójna: - 

pkt. VI wskazano 24 uczestników, - pkt. VII 

"program zadania" wskazano 20 

uczestników.

8185496 UKS "Dąbrówka" Kargowa Kargowa

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych

8185623
Ludowy Klub Sportowy 

Żyglin
Miasteczko Śląskie

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, lub Wiceprezesa 

oraz Sekretarza lub Głównego Księgowego.  

Wniosek podpisali Prezes i Wiceprezes. 

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (61 000 zł) a 

wnioskiem (40 000 zł).



8185646 ULKS "Józefina" Józefina

Błędna reprezentacja/brak upoważnienia. 

Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy 

dwóch osób spośród: Prezesa i Skarbnika lub 

upoważnionego członka Zarządu. Wniosek 

podpisał Prezes i Sekretarz.

8186792 Ludowy Zespół Sportowy Czajków

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8186826
Klub Sportowy GROM 

Kąkolewnica
Kąkolewnica

Nieprawidłowa reprezentacja. Skarbnik nie 

został wyznaczony do składania oświadczeń 

woli oraz nie ma upoważnienia. 

8186917 UMKS RUŁY UNITED Rudotowice

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. 

8187109
Klub Sportowy Płomień 

Przyprostynia
Zbąszyń

Brak upoważnienia lub uchwały zarządu do 

składania podpisów, zgodnie z KRS i 

Statutem dla ważności oświadczeń w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych 

klubu wymagane jest współdziałanie dwóch 

uprawnionych członków zarządu.

8187243 Sokół Hecznarowice Hecznarowice

1. w pkt VI wniosku nie została wypełniona 

tabela dot. liczby uczestników zajęć 

sportowych. 2. wniosek podpisany 

niezgodnie ze sposobem reprezentacji. 3. 

kserokopia Statutu nie podpisana i nie 

poświadczona za zgodność z oryginałem.

8187365

Stowarzyszenie 

Tarnobrzeski Klub 

Tenisowy

Tarnobrzeg

Wniosek pkt. III deklarowana kwota (12 

000,00zł) otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 (14 

300,00zł)



8187464
UKS im. "PTG Sokół" 

Pisarzowice
Pisarzowice

Brak informacji o wysokości otrzymanych 

środków publicznych w 2017 r. w 

załączonych dokumentach. Z załączonego 

sprawozdania nie wynika jasno w której 

pozycji zostały ujęte środki publiczne w 

wysokości 18.000 zł.

8187696

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "Czarny 

Orzeł" Gminy Nieborów w 

Bednarach 

Bednary

We wniosku nie wpisano kwoty 

otrzymanych środków publicznych pomimo, 

że zostały one wskazane w sprawozdaniu 

(informacji do sprawozdania).

8187914
Sulechowski Klub 

Sportowy
Sulechów Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

kserokopii dokumentów (statut).

8188036

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY MIESZKO 

MIESZKOWICE

Mieszkowice

1) Brak możliwości weryfikacji osoby, która 

podpisuje kserokopię dokumentów (parafka 

bez pieczątki imiennej - uchwała oraz 

statut). 2) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 54 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 61 417,67 zł 3) Nieprawidłowa 

specyfikacja sprzętu sportowego - apteczka 

sportowa nie jest niezbędnym sprzętem 

sportowym do przeprowadzenia zajęć 

sportowych.

8188121

Pleszewskie 

Stowarzyszenie Piłki 

Siatkowej "Libero"

Pleszew
Wniosek o dofinansowanie na realizacje 

zadania złożony w wersji papierowej po 

terminie tj.  19-05-2018 r.

8188480 LZS Bukowa Jastkowice Jastkowice

Wniosek nie kompletny. Brak załączników do 

wniosku, tj.: sprawozdania finansowego; 

odpisu z rejestru o działalności; statutu 

wnioskodawcy

8188553
Miejski Klub Sportowy 

Nysa Zgorzelec
Zgorzelec

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok



8188906
KLUB SPORTOWY 

RADWANSPORT
KRAKÓW

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy (informacja 

dodatkowa nie jest sama w sobie 

sprawozdaniem finansowym). 2) Brak we 

wniosku podanej drugiej osoby 

upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli 

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych (pkt. IV ppkt. 2).  

8189017
Uczniowski Klub Sportowy 

ATOS w Woźnicach
Mikołajki

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (33 800 zł) a 

wnioskiem (32 000 zł) 

8189067
LUDOWY KLUB 

SPORTOWY
PISKORZÓW

wniosek po terminie (21.05)

8189159
Ludowy Klub Sportowy 

"Łucznik" Żołędowo
Żołędowo

Brak sprawozdania finansowego, dołączono 

CIT w którym nie ma potwierdzenia dla 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku

8189284
KLUB SPORTOWY DOBRA 

MARINA
SZCZECIN

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak podpisów osób upoważnionych w 

tabelce (formularz wniosku - tabelka str. 4 

wniosku), we wniosku wpisano nr 

ewidencyjny z rejestru klubów zaś dołączono 

KRS, obóz sportowy organizowany w tej 

samej gminie(Szczecin) co siedziba 

wnioskodawcy - sprzeczne z wymogami 

konkursu

8189469

Miejsko Gminny 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Pogoń Zduńska Wola" 

Zduńska Wola

Kwota dotacji ze środków publicznych 

udzielanych wnioskodawcy w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku 

przekroczyła 200 000 zł (tj. 218 700 zł). Do 

wniosku w pkt. III - kwota otrzymanych 

środków publicznych nie została wpisana 

ww. kwota dotacji ze sprawozdania 

finansowego, Beneficjent wpisał 10,00 zł.



8189642 KS Polesie Kock Kock

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego. Przesłano 

sprawozdanie z realizacji zadania 

publicznego którego wielkości nie wykazano 

we wniosku.

8190161 KS Olimpia Truskolasy Truskolasy

Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w 

formie uchwały Zarządu dla Skarbnika. 

Zgodnie z KRS i statutem § 27 "Dla ważności 

oświadczeń woli, pism lub innych 

dokumentów, w tym elektronicznych w 

przedmiocie praw i zobowiązań 

majątkowych wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób w tym Prezesa lub Wiceprezesa 

oraz Gł. Księgowego, Sekretarza lub innej 

osoby upoważnionej przez Zarząd". Po za 

tym z przedłożonej dokumentacji nie wynika 

aby Skarbnik pełnił również funkcję Gł. 

Księgowego.

8190234
Stowarzyszenie Edukacja 

Plus Integracja
Banino

Podpis niezgodny z reprezentacją - zgodnie z 

KRS i Statutem (brakuje podpisu drugiej 

osoby). Brak sprawozdania finansowego.

8190479
Ludowy Zespół Sportowy 

Dąb Nagłowice
Nagłowice

kwota dotacji przedstawiona we wniosku(40 

000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(47 503,33 

zł)

8190666
Uczniowski Klub Sportowy 

Siódemka
Szczecinek

Zgodnie ze statutem§ 28 brak dołączonej do 

wniosku upoważnienia w formie uchwały 

Zarządu dla Skarbnika ("...wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków Zarządu").

8190689
UKS Chemik Sport 

Akademia Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 programu- brak możliwości 

weryfikacji daty wpisu do rejestru (brak daty 

na zaświadczeniu)



8190783
Gminny Ludowy Klub 

Sportowy "JURAND"
Barciany

1. Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(lub dodatkowa informacja uzupełniająca) za 

ostatni rok obrachunkowy. W RZS 

porównawczym jest pozycja dotacje 0,00 zł, 

natomiast we wniosku wpisano 80 000 zł. 2. 

Rozbieżne zapisy dot. sposobu reprezentacji 

pomiędzy KRS a Statutem (zgodnie z KRS 

brak dołączonego upoważnienia dla członka 

zarządu w tym przypadku Skarbnika).

8191383
UKS Dwójka Morena 

Gdańsk
Gdańsk

1. Na wyciągu z ewidencji, statucie, bilansie, 

informacji dodatkowej do bilansu oraz na 

rachunku wyników brak podpisu drugiego 

Członka Zarządu/Księgowego. Reprezentacja 

dwuosobowa, zgodnie ze statutem. 2. 

Tabela dot. charakterystyki pobieranych 

opłat  od uczestników przedsięwzięcia nie 

została wypełniana w zakresie wysokości 

opłat/składek członkowskich. 

8191529
ludowy klub sportowy 

piast w stopnicy
stopnica

Brak upoważnienia dla członka zarządu, 

który podpisał wniosek (upoważnienia 

wymagane zgodnie z KRS). Ponadto w 

załączonym sprawozdaniu finansowym nie 

wyszczególniono kwoty dotacji otrzymanych 

ze środków publicznych.

8191551
Kolejowy Klub Sportowy 

"UNIA" Tczew
tczew

We wniosku wskazano inną kwotę dotacji 

otrzymanych ze środków publicznych od tej 

wynikającej ze sprawozdania. Po terminie 

przesłano sprostowanie, jednak ono również 

jest nieprawidłowe. Ponadto zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji starostwa nie zawiera 

informacji o dacie rejestracji klubu.

8191900

Akademia Michała 

Podlaskiego Victoria 

Radzymin

RADZYMIN
Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)



8192067
Gminny Klub Sportowy 

Forty Piątnica
Piątnica

1) Brak sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj. 2017 r.  2) Brak we 

wniosku uzupełnionej tabeli o drugą osobę 

upoważnioną do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

/zgodnie z pkt IV ppkt. 2./.

8192272 Stowarzyszenie AKRO Wrocław

1. Brak dołączonego KRS 2. Kopia 

dokumentacji finansowej nie została 

podpisana i opatrzona klauzulą za zgodność z 

oryginałem.

8193208
Stowarzyszenie Klub 

Jeździecki BERTYN
Milejewo

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

sprawozdania finansowego oraz wypisu z 

ewidencji.

8193918
BIALSKI KLUB 

SPORTOWY"STAL"
BIELSKO-BIAŁA

Brak podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy (na wniosku 

i załączonych dokumentach), zgodnie z KRS 

do dokonywania czynności prawnych 

upoważniony jest Dyrektor Klubu, ponadto 

jeżeli czynność prawna obejmuje nabycie, 

zbycie... do jego skuteczności wymagane jest 

złożenie oświadczenia przez Dyrektora i 

jednego upoważnionego członka zarządu. 

Upoważnienie wymaga uchwały zarządu pod 

rygorem nieważności - BRAK UCHWAŁY 

ZARZĄDU, Z DOKUMENTÓW NIE WYNIKA 

CZY PREZES JEST JEDNOCZEŚNIE 

DYREKTOREM KLUBU, BRAK POWOŁANIA 

DYREKTORA KLUBU. 

8194413
Wiejski Klub Sportowy 

,,Górnovia"

Sokołów 

Małopolski 

Rozbieżności dotyczące kwot dotacji 

otrzymanych przez klub:  - sprawozdanie 

finansowe zawiera informacje o wysokości 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

w 2017 r. - 58 910  zł (ponadto w spr. 

finansowym oprócz kwoty 58 910 zł (UM i 

MSiT) jest również wpisana dotacja lub 

darowizna od AMCO 33 160 zł)  - zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 42 

700 zł.



8194543
Uczniowski Klub Sportowy 

"Krzemień" 
Ustrzyki Dolne

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8194620 Klub Sportowy Szarotka Raba Wyżna
pkt. X wniosku tj. informacja o działalności 

wnioskodawcy (liczba zawodników w klubie 

do 18. roku życia) nie został wypełniony

8194674
Towarzystwo Sportowe 

"Kuźnia"
Rybnik

Niespójność między liczbą uczestników 

wskazana w tabeli we wniosku (56) a liczbą 

uczestników wskazaną w opisie zadania.

8194696

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy "MACOVIA" 

Maków Mazowiecki

Maków 

Mazowiecki

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych.

8195025

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "Piątka" 

Sandomierz

Sandomierz
Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w 

sprawozdaniu finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8195073

Ludowy Gminny Klub 

Sportowy "Hetman" w 

Orchowie 

Orchowo

W zaświadczeniu ze Starostwa Powiatowego 

w Słupcy brak daty rejestracji klubu we 

właściwym rejestrze. Na Statucie brak 

klauzuli "za zgodność z oryginałem".

8195256
Międzyszkolny Klub 

Sportowy SAMBOR Tczew
Tczew

Brak dołączonych upoważnień/uchwał dla 

Wiceprezesa i Sekretarza, którzy złożyli 

dokumenty w imieniu klubu, zgodnie ze 

Statutem wymagane jest współdziałanie i 

podpisy Prezesa oraz Skarbnika lub innch 

dwóch upoważnionych członków Zarządu 

klubu.

8195737
Miedzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy
Karlino

Brak wypisu z ewidencji klubów sportowych

8195800
LKS PAMAPOL-HETMAN 

RUSIEC
Rusiec

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.



8196027
Świętokrzyski Parafialny 

Klub Sportowy "RODZINA"
Kielce

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8196232

Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe 

w Rozprzy

Rozprza

Brak sprawozdania finansowego za 2017 r

8196260
Uczniowski Klub Sportowy 

Grabowa SP Lejkowo
Lejkowo

1) We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak 

informacji o liczbie zawodników w klubie do 

18 roku życia (nieuzupełniona tabela). 2) 

Brak we wniosku pkt. IV ppkt. 2 wskazanej 

drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do 

składania oświadczeń woli i zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań.

8196657
Uczniowski Klub Sportowy 

Różowe Pantery
Mszana Górna

W załączonym zaświadczeniu z dnia 

13.04.2018 r. brak daty rejestracji klubu, co 

uniemożliwiło stwierdzenie czy dany klub 

działa minimum 3 lata - wymóg Programu 

Klub 2018.

8196687
UKS "Maraton" przy Sz.P. 

w Sompolnie
Sompolno

Brak sprawozdania finansowego za 2017 r. 

Złożony dokument nie jest sprawozdaniem 

finansowym w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

8196940
ULKS Błękitni Sarnik w 

Chrapowie
Sarnik

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Wniosek 

podpisał Prezes i Wiceprezes.

8197112
Klub Sportowy KS 

Mroczno
Mroczno

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8197180
Klub Sportowy Szkółka 

Piłkarska AllSport 
Pełczyce

Do wniosku nie została wpisana kwota 

otrzymanych środków publicznych 10 000 z 

programu KLUB edycja 2017 - w pkt. III 

wniosku należało wpisać wszystkie 

otrzymane na konto klubu dotacje/granty 

(nie tylko z Urzędu Gminy), z uwagi na fakt iż 

kwota dotacji ze środków publicznych 

udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku 

bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 

tys. zł.



8197219
Ludowy Klub Sportowy 

Studzienice
Studzienice

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego. Przesłano 

sprawozdanie z realizacji zadania 

publicznego 

8197271
Ludowy Gminny Klub 

Sportowy "Radzynianka"
Radzyń Chełmiński

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku

8197302
Miejski Klub Sportowy 

Cyclo - Korona Kielce
Kielce

Brak upoważnienia dla 2 osoby 

podpisujących wniosek (sposób 

reprezentacji zgodnie z KRS i statutem: 

wymagane jest współdziałanie Prezesa 

Zarządu i jednego uprawomocnionego 

decyzją Zarządu przedstawiciela klubu). 

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (90 000 zł) a 

wnioskiem (80 000 zł). Statut niepodpisany 

przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8197386

Towarzystwo Sportowe 

PIASTOVIA Miejsce 

Piastowe

Miejsce Piastowe

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 rok.

8197446
Uczniowski Klub Sportowy 

Orlik-2
Biała Podlaska

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8197468
Miejski Ludowy Klub 

Sportowy „WISŁA” Świecie
Świecie 

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (105 151.12 zł) 

a wnioskiem (0 zł). 

8197543

Ludowy Klub Sportowy 

Budowlani-Całus Nowy 

Tomyśl

Nowy Tomyśl

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 123 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 131 721,00 zł.

8197570
Ludowy Klub Sportowy 

,,BŁYSK'' Kuźniczysko
Kuźniczysko

- brak spr. finansowego (zamiast spr. 

finansowego dołączono CIT) - błędna 

reprezentacja



8197688

Miejski Młodzieżowy Klub 

Sportowy "Podhale" Nowy 

Targ

Nowy Targ

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj 2017. Sprawozdanie 

wysłane z wnioskiem obejmuje 2016 rok.

8197828 ULKS BIZON JELENIEC Jeleniec

Brak upoważnienia/uchwały dla 

Wiceprezesa. Zgodnie z reprezentacją 

wymagane są podpisy dwóch uprawnionych 

przedstawicieli w tym Prezesa i Skarbnika  

lub innej osoby której udzielono 

pełnomocnictwa. 

8197899

Gminno Ludowe 

Towarzystwo Sportowe 

"Świdniczanka" Świdnik

Świdnik Mały

Do wniosku, zgodnie z wymogami programu 

należało dołączyć sprawozdanie finansowe 

w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 395). CIT-8 nie jest wymaganym 

dokumentem, może jedynie stanowić 

informację dodatkową/uzupełniającą.

8197973
Ludowy Zespół Sportowy 

"GWIAZDA" Sypniewo
Sypniewo

Błąd formalny - brak upoważnienia dla osób 

składających oświadczenie woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych.

8198089
LUDOWY ZESPÓŁ 

SPORTOWY "DĄB"
Bąkowo

Brak daty wpisu do ewidencji, brak 

sprawozdania finansowego, brak klauzuli za 

zgodność z oryginałem na statucie.

8198347
KLUB PŁYWACKI "SOKÓŁ" 

RZESZÓW
Rzeszów

Wniosek pkt. III deklarowana kwota ( 15 

000,00zł)otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 (64 

640,00zł)

8198526
Uczniowski Klub Sportowy 

Promień Żary
Żary

W kwocie otrzymanych środków publicznych 

w 2017 r. (126 000 zł) nie uwzględniono 

dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 15 

000 zł



8198701

Stowarzyszenie 

Sympatyków Piłki Ręcznej 

"Szczypiorniak -Ustka"

Ustka

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch spośród 

następujących: Prezesa, Wiceprezesa, 

Sekretarza oraz Skarbnika. Wniosek popisali 

Wiceprezes i członek zarządu. Brak członka 

zarządu podpisującego wniosek w wyciągu z 

ewidencji klubów sportowych

8199334

Stowarzyszenie 

Uczniowski Klub Sportowy 

DOJO Sobótka

Sobótka

Wniosku pkt. VII "Program zadania" podano 

termin realizacji zajęć sportowych od 01-01-

2018 r. do 30-11-2018 r. - termin wykracza 

poza założenia programowe.

8199386
Uczniowski Klub Sportowy 

Basket Regnum Bydgoszcz
Bydgoszcz

wniosek nieprzesłany w systemie. Brak 

potwierdzenia kwoty dotacji, błędna 

reprezentacja

8199641
Ludowy Klub Sportowy 

Witów ski Mszana Górna
Mszana Górna

Do wniosku należało dołączyć sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r., zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji za ostatni rok 

obrachunkowy (tj. za 2017 r.); w przypadku 

braku wyszczególnienia dotacji w 

sprawozdaniu finansowym należało dołączyć 

dodatkową informację uzupełniającą o 

wysokości otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych, zgodną z kwotą przedstawioną 

we wniosku (63 000 zł) - brak dokumentu.

8199692
Ludowy Klub Sportowy 

"Sokół "
Adamów Brak sprawozdania finansowego, dołączono 

tylko spr. z wykonania zadania publicznego. 

8200091
Gryfowski Klub Sportowy 

"GRYF"
Gryfów Śląski 

Wniosek (wersja papierowa) został złożony 

po obowiązującym terminie składania 

wniosków. Złożenie nastąpiło 9 maja 2018 r. 

(data stempla pocztowego). Wniosek nie 

spełnia wymogów formalnych.

8200571
Ludowy Klub Sportowy 

Wel Lidzbark
Lidzbark

Niewypełniony pkt VI dotyczący łącznej 

liczby uczestników zajęć i/lub obozu 

sportowego



8200831

Uczniowski Klub Sportowy 

"Sokół" - Nordkalk Górnik 

Rykoszyn

Piekoszów

Brak dołączonej do wniosku uchwały zarządu 

dot. upoważnienia wiceprezesa do 

zaciągania zobowiązań majątkowych, 

zgodnie z zapisami KRS dla ważności 

oświadczeń w zakresie praw, podejmowania 

zobowiązań majątkowych wymagane są 

podpisy dwóch osób spośród następujących: 

prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków zarządu.

8200992
Uczniowski Klub Sportowy 

"Sokół"
Kaszczor

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych; 

brak sprawozdania finansowego - rachunek 

zysków i strat oraz CIT 8 nie jest 

sprawozdaniem finansowym, brak 

potwierdzenia otrzymanych dotacji w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku, 

kserokopia statutu potwierdzona "za 

zgodność" przez 1 osobę - paragraf 42 

statutu -wymagane są dwa podpisy

8201056
Ludowy Klub Sportowy 

Pasternik
Ochojno

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

brak informacji dodatkowej (dołączonej do 

sprawozdania finansowego) o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych w 2017 roku.

8201113
Uczniowski Klub Sportowy 

Jedynka
Krotoszyn

Błąd formalny - statut niepotwierdzony za 

zgodność z oryginałem przez osoby 

uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

8201299 Klub sportowy "Karsznice" Zduńska Wola

Błędna interpretacja zapisów dot. osób 

podpisujących dokumenty. Dla ważności 

oświadczeń woli w zakresie podejmowania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane są podpisy 

dwóch osób spośród następujących: 

Prezesa, Wiceprezesa i dwóch 

upoważnionych Członków Zarządu. Podpisał 

się Prezes i Członek Zarządu - brak 

upoważnienia/uchwały dla Członka Zarządu. 

Ponadto ww. zapis (znaki interpunkcyjne) 

wskazują, ze musi się podpisać 3 lub w 

innym przypadku 4 Członków Zarządu.



8201321
Miejski Klub Sportowy 

Jeziorany
Jeziorany

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku. Statut i dokumenty finansowe bez 

podpisu przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8201450 Klub Sportowy Albertus Kraków
wniosek nieprzesłany w systemie

8201707
Śląskie Towarzystwo 

Strzeleckie
Tychy

Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

sprawozdaniu finansowym - dołączono 

kolorową kserokopię. Niespójna liczna 

uczestników zadania w podziale na 

dziewczęta i chłopców  w p. VI i p. VII.

8201827 Klub Sportowy "Orzeł" Elbląg

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku

8201851
Ludowy Klub Sportowy 

Błękitni Korytów
Korytów

Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu 

drugiej osoby uprawnionej do reprezentacji. 

Podpisał prezes.

8202144
Miejski Klub Pływacki 

Szczecinek
Szczecinek

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (44 500 zł) a 

wnioskiem (0 zł) 

8202388
KLUB SPORTOWY 

"KOTWICA" KORCZYNA
KORCZYNA

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa lub Wiceprezesa 

oraz Sekretarza lub Skarbnika.  Wniosek 

podpisali Prezes i Wiceprezes.

8202412

Międzyszkolne Gminne 

Towarzystwo sportowe 

MOGRE Mokrsko

Mokrsko

Nieprawidłowa reprezentacja. Zgodnie ze 

statutem wymagane jest współdziałanie 

Prezesa lub Wiceprezesa oraz wyznaczonego 

uchwałą członka zarządu. Wniosek podpisał 

Prezes i Wiceprezes, brak uchwały dla 

Wiceprezsa

8202604
Uczniowski Klub Sportowy 

OMEGA Rzuchowa
Rzuchowa

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 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 31 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 47 600,00 zł.



8202627
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy CZARNI
Szczerców

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8202797 PUKS Wiktoria Szczytno Szczytno

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (21 970 zł) a 

wnioskiem (11 970 zł) 

8203182

Uczniowski Klub Tańca 

Sportowego 

"KARKONOSZE"

Jelenia Góra

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak pełnomocnictwa dla skarbnika - Statut 

paragraf 28

8203386
Gminny Klub Sportowy 

Gardeja
Gardeja

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8203582

Rekreacyjno-

Wypoczynkowy Klub 

Sportowy "SPARTA"

Biłgoraj

brak konkretnej daty obozu. W zakresie 

rzeczowym wpisany termin od 02.01-

15.11.2018 roku

8203899 MKS Pałac Młodzieży Katowice

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (128 298 zł) a 

wnioskiem (120 000 zł) 

8203927

Ludowy Klub Sportowy 

"Piast" w Wadowicach 

Górnych

Wadowice Górne

Deklarowana 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 30 000,00 zł.

8204019
Uczniowski Klub Sportowy 

"Start" Kruklanki
Kruklanki

W specyfikacji zakupu sprzętu został wpisany 

koszt dostawy, który nie jest sprzętem. Brak 

upoważnienia dla członka zarządu (§ 28 

Statutu)

8204307
Ludowo Uczniowski Klub 

Sportowy "SKRZYSZÓW"
Skrzyszów

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 pkt. VI 

ppkt. 8) "główne warunki realizacji zadania".

8204707

Stowarzyszenie 

Integracyjny Klub Tenisa w 

Płocku

Płock wniosek w wersji papierowej wysłany po 

terminie 

8205172
Uczniowski Klub Sportowy 

"Iskry" Grybów
Grybów niespójny termin realizacji zadania brak 

upoważnienia dla wiceprezesa

8205768 LKS Grom Wyszatyce Wyszatyce wniosek nieprzesłany w systemie

8205831
Pałucka Akademia 

Piłkarska BZYKI
Żnin

zakres merytoryczny - udział w rozgrywkach 

brak liczby uczestników



8206055
Miejski Klub Sportowy 

Wkra Żuromin
Żuromin

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (160 000 zł) a 

wnioskiem (150 000 zł)  Niespójność daty 

realizacji zajęć pomiędzy pkt VI a pkt VI 

Programem zadania

8206105
Uczniowski Klub Sportowy 

OLIMP
Września

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 24 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 35 470,00 zł.

8206276 Klub Sportowy Jarmuta Szczawnica

Niezgodność terminu realizacji zajęć we 

wniosku w p. VI w tabeli z programem 

zadania w p. VII.

8206479 LZS Start Płoty Płoty

Brak upoważnienia dla osób podpisujących 

wniosek (sposób reprezentacji zgodnie z 

KRS: wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli Zarządu)

8206693
Uczniowski Międzyszkolny 

Klub Sportowy Orlęta
Zwoleń

Brak sprawozdania finansowego.

8206820
Klub Sportowy 

NARCIARNIA
Nowy Sącz

1. kamera do rejestracji i wideoanaliz 

treningów nie stanowi sprzętu sportowego. 

2. Statut podpisany przez Prezesa, brak 

podpisu drugiego członka zarządu 

(reprezentacja dwuosobowa) 3. rozbieżności 

w kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z 

wnioskiem klub w 2017 otrzymał dotację w 

kwocie 67 000 zł, natomiast z RZS 

porównawczego, dołączonego do 

dokumentacji wynika, że klub otrzymał 79 

630 zł dotacji. 

8206949
Łódzki Klub Karate 

Shotokan
Łódź Niespójność daty realizacji zadania pomiędzy 

pkt VI a pkt VII programem zadania

8206975
Klub Sportowy Bielowy-

Strzegocice
Bielowy

1. We wniosku w pkt. III kwota przyznanych 

środków publicznych, nie wykazano dotacji 

52 000 zł, którą uwzględnia sprawozdanie 

finansowe. 2. Wniosek wraz z dokumentacją 

został podpisany przez Prezesa, Skarbnika i 

Wiceprezesa, zgodnie z zapisami Statutu - 

wymagane są podpisy dwóch spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu.



8207110
Uczniowski Klub Sportowy 

"Piątka"

Ostrów 

Wielkopolski

Przedłożona kserokopia wyciągu z ewidencji 

klubów sportowych starostwa nie opatrzona 

potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" 

przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8207268
KLUB SPORTOWY SKORA 

JADWISIN
JADWISIN

1. Brak sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (jest tylko 

informacja dodatkowa/umowa zawierająca 

kwotę otrzymanych dotacji w 2017 r. ) 2. 

Aktualne zaświadczenie sporządzone na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, NIE umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do  ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy (wymóg programu).

8207322
KLUB SPORTOWY 

SKORZEWO
SKORZEWO

Załączone dokumenty nie są sprawozdaniem 

finansowym tylko sprawozdaniem z 

wykonania projektu przez Klub Sportowy 

SKORZEWO.

8207977 UKS Basket Szczecinek Szczecinek

1) Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" 

na kserokopii dokumentów (sprawozdanie 

finansowe). 2) Rozbieżności dotyczące 

uczestników zadania - wniosek pkt. VI 

podana łączna liczba uczestników zadania 

jest większa niż podana liczba zawodników w 

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

8208177
Klub Sportowy Unia Bieruń 

Stary
Bieruń

Niezgodność deklarowanej dotacji w 2017 r. 

jest niezgodna z dokumentacją finansową. 

We wniosku kwota 97 400 zł w 

dokumentacji finansowej 108 900 zł.

8208530
Ludowy Klub Sportowy 

Pasjonat Dankowice
Dankowice

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8208612

Gminne Stowarzyszenie 

Ludowych Zespołów 

Sportowych w Lini

Linia

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8208665
Stowarzyszenie Akademia 

Piłkarska Człuchów
Człuchów

kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

13 500 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu( 23 500 zł)

8209199
Uczniowski Klub Sportowy 

,,Sprinter"
Rydzyna

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 - brak podpisu drugiej 

upoważnionej osoby  



8209348

Wiodący Międzyszkolny 

Ludowy Klub 

Sportowy"Pomorze"

Stargard 

Szczeciński

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu 

8209535
Uczniowski Klub Sportowy 

Technik
Świdwin

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8209918

Miejsko- Gminny Klub 

Sportowy "Tur 1921" 

Turek

Turek

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (188 000 zł) a 

wnioskiem (167 000 zł). Brak klauzuli za 

zgodność z oryginałem na statucie. 

8210366

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY 

"ZASKAWIANKA" W 

WADOWICACH

Wadowice

  nie dołączono pełnomocnictwa dla osób 

podpisujących wniosek ( zgodnie z KRS jest 

to wymagane). Ponadto w załączonym 

rachunku zysków i strat nie wyszczególniono 

kwoty dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok.

8210582
Ludowy Zespół Sportowy 

"POGOŃ" Trębaczów
Trębaczów

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (51 000 zł) a 

wnioskiem (41 000 zł). 

8210650
Ludowy Klub Sportowy 

"UNIA" w Czermnie
Czermno

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego Brak możliwości 

weryfikacji czy dokumentacja została 

podpisana zgodnie z reprezentacją (brak 

odpowiednich zapisów w statucie oraz na 

wypisie z ewidencji)

8210749
Klub Sportowy Delfin 

Gdynia
Gdynia

Niewypełniony pkt VI dotyczący łącznej 

liczby uczestników zajęć/i lub obozów 

sportowych

8211167
Uczniowski Klub Sportowy 

Nukleon
Kostrzyn nad Odrą

1. zaświadczenie sporządzona na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy nie umożliwia weryfikacji 

daty wpisu dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy; 2. Kopie dokumentów: 

sprawozdanie finansowe, zaświadczenie oraz 

statut zostały podpisane tylko przez Prezesa 

(brak podpisu Wiceprezesa/reprezentacja 

dwuosobowa). 



8211427
Klub Sportowy Silesia 

Miechowice
Bytom

1) Wniosek wysłany w formie papierowej po 

terminie  ogłoszonego Programu 2) Brak 

sprawozdania finansowego  zawierającego  

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(lub dodatkowa informacja uzupełniająca) za 

ostatni rok obrachunkowy tj 2017.

8211596
Klub Sportowy Piątka 

Chorzów
Chorzów

1. Rozbieżności dotyczące otrzymanych 

przez KLUB kwot dotacji: we wniosku w pkt 

III - 39 000 zł, z rachunku zysków i strat 

wynika, że klub otrzymał dotację ze środków 

publicznych w kwocie 46 630 zł. 2. 

Rozbieżności dotyczące terminu i miejsca 

realizacji zajęć sportowych: we wniosku w 

pkt. VI (tabela) 1.02 - 15.11 2018, w pkt. VII 

(program zadania) 1.02 - 30.11 2018. 

Program może być maksymalnie realizowany 

do 15.11.2018.

8211633 UKS Wikingowie Elbląg Elbląg

Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017

8211744
Klub Sportowy Piast 

Chęciny
Chęciny

Brak w załączonym sprawozdaniu 

finansowym informacji o kwocie 

otrzymanych środków publicznych. Brak 

upoważnienia dla reprezentacji klubu dot. § 

31 Statutu Klubu.

8211981

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy Dragon 

Wojcieszków

Wojcieszków

Brak informacji w bilansie o kwocie ( 35 

000,00zł) otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok

8212381
Ludowy Klub Sportowy 

Lubań Tylmanowa 
Tylmanowa

klub otrzymał łącznie 37000 zł dotacji ze 

środków publicznych (wpisano tylko 10 000 

zł).

8212403
KIELECKI KLUB 

LEKKOATLETYCZNY
KIELCE

Wniosek pkt. III deklarowana kwota ( 143 

000,00zł)otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 ( 153 

000,00zł)

8212600
Miejski Klub Pływacki 

"Słowianka" Gorzów Wlkp
Gorzów Wlkp.

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego. Dokumenty za 

2016 rok

8212676
MLKS Zjednoczeni 

Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu- brak podpisu 

drugiej upoważnionej osoby 



8212721

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY SPARTA 

BIAŁOŁĘKA

Warszawa brak zawodników do 18 roku życia (pkt X 

wniosku) 

8213124

Uczniowski Kub Sportowy 

"Dwójka"przy gimnazjum 

nr 2

Zielona  Góra
Brak podpisów osób reprezentujących 

wnioskodawcę przy klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" na Statucie.

8213806
Klub Sportowy "Zawisza" 

Borzytuchom
Borzytuchom

kwota dotacji przedstawiona we wniosku(0 

zł) różni się od kwoty dotacji przedstawionej 

w sprawozdaniu( 28 000 zł)

8213850 KS Garda Gierałtowice Gierałtowice
Prośba (pismo) Klubu o anulowanie wniosku.

8214028
KKS 

"START1944"Krasnystaw
Krasnystaw

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8214118
Uczniowski Klub Sportowy 

GKS Osieck
Osieck

Brak daty wpisu do ewidencji.

8214189

Ludowy Uczniowski 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy Kasztelan

Rozprza

Błędna interpretacja zapisów dot. sposobu 

reprezentacji.  Dla ważności oświadczeń w 

zakresie podejmowania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy dwóch 

osób spośród następujących: prezesa, 

sekretarza oraz dwóch upoważnionych 

członków zarządu. Podpisał się tylko prezes. 

8214368 KS Ju Jitsu Satori Krosno Odrzańskie

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(brak dodatkowej informacji uzupełniająca) 

za ostatni rok obrachunkowy.

8214437
Uczniowski Klub Sportowy 

Ósemka Chojnice
Chojnice

Brak dołączonej do wniosku uchwały 

Zarządu wyznaczającej imiennie osoby do 

czynności prawnych. Zgodnie z KRS i 

statutem § 35 ust. 2 "Do dokonywania 

czynności prawnej w imieniu klubu 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

spośród czterech osób wyznaczonych 

imiennie przez Zarząd w drodze uchwały, m. 

in. Prezesa i Wiceprezesa". 

8214932
Uczniowski Klub Sportowy 

Dąbrowiak
Dąbrowa Górnicza

Błąd formalny. Brak wymaganego 

upoważnienia dla Sekretarza, który podpisał 

dokumenty.



8214972
Gminny Klub Sportowy 

Zamczysko Odrzykoń
Odrzykoń

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(brak dodatkowej informacji uzupełniającej 

o kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych) za ostatni rok obrachunkowy.

8215210
Uczniowski Klub Żeglarski 

w Piszu
Pisz

Brak podpisu drugiej osoby do 

reprezentowania klubu (par.28 Statutu 

Klubu).

8215360
Uczniowski Klub Sportowy 

Trójka Mikołów
Mikołów

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - brak sprawozdania 

finansowego

8215519
Uczniowski Klub Sportowy 

EVAN
Nowy Sącz

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8215659
Pniewski Klub Sportowy 

"Orły"
Pniewy

Statut i zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

nie poświadczone "za zgodność z 

oryginałem" przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8215936
Miejski Klub Sportowy 

Wolavia Wołów
Wołów

Dla klubów wielosekcyjnych elementem 

obowiązkowym zadania jest prowadzenie 

zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o 

których dofinansowanie wnioskuje klub - pkt 

VI podpunkt 8 Programu zadania. Zajęcia 

będą prowadzone tylko w sekcji tenisa 

stołowego.

8216148
Kajakowy Klub Sportowy 

Gwardia Opole
Opole

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (5000 zł) a 

wnioskiem (0 zł) 

8216284
Międzyszkolny Klub 

Sportowy
GRÓJEC

Błędna reprezentacja. Wniosek podpisała 

jedna osoba natomiast zgodnie ze statutem 

wymagane jest współdziałanie 2 osób

8216639

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY JU JITSU I 

JUDO W MIEJSKA GÓRKA

MIEJSKA GÓRKA

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.



8216665
Stowarzyszenie Sportów 

Walki Berserkers Team
Szczecin

Przesłane dokumenty nie zawierają 

informacji o wysokości otrzymanych dotacji 

ze środków publicznych. Brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wskazanej we 

wniosku.

8216690
Żeglarski Międzyszkolny 

Klub Sportowy - Poznań
Poznań

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 113 213,00 zł. 2) Podany we wniosku 

termin realizacji zajęć sportowych niespójny: 

- pkt. VI tabela "termin i miejsce realizacji 

zajęć sportowych" 30-04-2018 r. do 31-10-

2018 r., - pkt. VII "program zadania" 07-04-

2018 r. do 21-10-2018 r. 

8216850
Uczniowski Klub Sportowy 

"Olimp" 
Opole Lubelskie

kwota dotacji przedstawiona we wniosku(60 

035,67 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu( 62 

935,67zł)

8217034
Wiejski Klub Sportowy 

Siemiechów
Siemiechów

We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć 

podano datę realizacji zadania/zajęć 

sportowych od 01-05-2018 r. do 31-10-2018 

r. natomiast w pkt. VII "program zadania" 

podano datę realizacji zadania/zajęć 

sportowych 01-05-2018 r. do 15-11-2018 r.

8217083
Uczniowski Klub Sportowy 

Gabi
Proszówki

Brak w załączonym sprawozdaniu 

finansowym informacji o kwocie 

otrzymanych środków publicznych w 2017 r. 

Brak upoważnienia dla członka zarządu do 

podpisywania dokumentów, wynika to z 

zapisu w Statucie Klubu (§28 Statutu).

8217157
Uczniowski Klub Sportowy 

Pałac
Mysłakowice

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8217389
Uczniowski Klub Sportowy 

Młode Orły
Mszana Górna

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.



8217439
KLUB PIŁKARSKI UNIA 

KUNICE
Żary

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu- brak podpisu 

drugiej upoważnionej osoby - sekretarza lub 

skarbnika 

8217511 ŁKS Jedność Niechobrz Niechobrz

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. W 

rachunku znajduje się pozycja "A" Przychody 

podstawowej działalności operacyjnej 

(zmiana stanu produktów)- kwota taka jak 

we wniosku, tj. 67 250  zł - na tej podstawie 

nie można zweryfikować czy są to dotacje, 

czy w ramach tej pozycji są inne koszty np. 

darowizny, wpłaty, 1% czy środki od 

sponsorów.

8217584
Ludowy Klub Przyjaciół 

Sportu w Borownie
Borowno Kolonia

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8217810

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy Wisła 

Junior

Sandomierz

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Sposób reprezentacji wskazany w 

statucie niezgodny z wypisem z ewidencji 

starosty.

8217832

 Katolicki Ludowy 

Integracyjny  

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Szachowy  GAMBIT

Starachowice

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r. 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.

8218027 KS Piast Tuczempy Tuczempy

Brak dołączonej informacji 

dodatkowej/uzupełniającej zawierającej 

kwotę uzyskanych przez klub dotacji w 2017 

r.  Zgodnie z wnioskiem klub otrzymał 180 

000 zł środków publicznych.



8218164
Klub Sportowy Krokus 

Przyszowa
Przyszowa

Brak sprawozdania finansowego  

zawierającego  informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych (lub dodatkowa informacja 

uzupełniająca) za ostatni rok obrachunkowy 

tj 2017.

8218636
Uczniowski Klub Sportowy 

"Olimpijczyk" Budzyń
Budzyń

Błąd formalny. Z dokumentów finansowych 

wynika, że w 2017 r. klub otrzymał 50 000 zł 

dotacji (we wniosku jest 40 000 zł)

8218812
Klub Sportowy Spartan 

Knurów
Knurów Kopia sprawozdania finansowego 

niepotwierdzona za zgodność z oryginałem

8218977
Miejski Klub Sportowy 

KALINA-LUBLIN
Lublin

różne kwoty dotacji przedstawione w 

sprawozdaniu finansowym i informacji 

dodatkowej 

8219000 KLUB SPORTOWY HALNY NOWY SĄCZ

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8219171
Klub Sportowy Santos-

Piwoda
Piwoda

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

dokumentów potwierdzających nazwiska 

osób podpisujących wniosek np. kopia 

uchwały o wyborze. 

8219251 UKS Unia Hajnówka Hajnówka

Brak sprawozdania finansowego, dołączono 

tylko spr. z wykonania zadania. Podpis 

niezgodne z reprezentacją do zaciągania 

zobowiązań finansowych (brakuje podpisu 

drugiej osoby)

8219278
Klub Sportowy "Dąb" 

Sidzina
Sidzina 

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

zobowiązania finansowe klubu winny być 

opatrzone podpisami Prezesa, Sekretarza 

oraz kierownika zainteresowanej sekcji. 

Wniosek podpisał Prezes i Skarbnik

8219301 KS "Świteź"Wiązów Wiązów

Brak wydrukowanego KRS. Dołączono tylko 

zrzut pierwszej strony ze strony 

internetowej Brak klauzuli za zgodność z 

oryginałem na spr. finansowym

8219760
Uczniowski Klub Sportowy 

"Trójeczka Morąg"
Morąg

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.



8219832

Parafialny Klub Sportowy 

UNITAS przy Parafii pw 

.Bożego Ciała w  Tucholi

Tuchola
Przedłożono do wniosku niekompletny 

statut.

8219890

Międzyszkolny Klub 

Sportowy w Strzelcach 

Opolskich

Strzelce Opolskie

Brak jednolitości w zapisie dot. sposobu 

reprezentacji Klubu §27 Statutu a zapis w 

KRS są różne.

8220020
Ludowy Klub Sportowy 

Koluszki
Koluszki

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8220225 Akademia Piłkarska Gołcza Gołcza
brak prawidłowych podpisów "za zgodność" 

na kopiach dokumentów

8220274

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy "URSUS" ZOKiR 

Złotoryja

Złotoryja

Brak wypisu z ewidencji klubów sportowych

8220343
Gminny Ludowy Klub 

Sportowy „Zryw” Kotla 
Kotla

We wniosku w pkt. III - kwota otrzymanych 

środków publicznych nie uwzględnia 

wszystkich pozycji ze sprawozdania 

finansowego w pkt. 12.

8220410
Uczniowski Klub Sportowy 

Orzeł Skrzyszów 
Skrzyszów

Z dołączonego do wniosku sprawozdania z 

wykonania zadania publicznego wynika inna 

kwota otrzymanych przez Wnioskodawcę w 

2017 r. dotacji, aniżeli kwota zawarta w 

formularzu wniosku (pominięta została 

dotacja z MSiT - Program Klub 2017 w 

wysokości 15 000 zł). Podane we wniosku 

dane są niepełne; wniosek nie spełnia 

wymogów formalnych.

8220534
UKS Akademia Piłkarska 

Gryfino 
Gryfino

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu- brak podpisu 

drugiej upoważnionej osoby

8220651
Uczniowski Klub Sportowy 

FENIKS Bytom
Bytom

Brak w zaświadczeniu nr 10/18 z dnia 

2.05.2018 r. zapisu umożliwiającego 

weryfikację daty wpisu do ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy.

8220703
Szkółka Piłkarska Soccer 

Ropczyce
Ropczyce

brak zawodników do 18 roku życia (pkt X 

wniosku)

8221161
Gminny Ludowy Klub 

Sportowy "Krasocin"
Świdno

Brak uchwały zarządu upoważniającej do 

podpisywania dokumentów finansowych dla 

osób podpisanych pod wnioskiem. 

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (56 000 zł) a 

wnioskiem (45 000 zł) 



8221838
Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej LZS INTER OŻARY
Ożary

Brak upoważnienia/uchwały. Zgodnie ze 

statutem dla ważności oświadczeń woli w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli zarządu klubu

8222124
ZAKŁADOWY KLUB 

SPORTOWY STAL
Stalowa Wola

Kwota wszystkich otrzymanych dotacji ze 

środków publicznych udzielanych 

wnioskodawcy zarówno w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku 

bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 

tys. zł. Ze sprawozdania finansowego wynika 

- rachunek zysków i strat, poz. D II (dotacje) 

509 913,64 zł. Włącza się do tej kwoty 

również dofinansowanie SOD, NFZ (będące 

środkami publicznymi).

8222154

Stowarzyszenie Lokalne 

Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej 

Rzeczypospolitej Polskiej 

w Złotorii

Złotoria

1. Wniosek nie podpisany przez osoby 

uprawnione/upoważnione do 

reprezentowania woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu 

wnioskodawcy. 2. Brak sprawozdania 

finansowego w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(dołączone sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego stanowi tylko 

informację dodatkową/uzupełniającą o 

wysokości dotacji). 

8222348
Szczecineckie 

Towarzystwo Tenisowe
Szczecinek

Rozbieżności dotyczące otrzymanych dotacji 

: sprawozdanie finansowe zawiera 

informacje o wysokości otrzymanych dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. z trzech 

różnych źródeł - 51 500 zł - zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 

jedynie 10 000 zł

8222601
Ludowy Klub Sportowy 

"Olimpia" Goleszów
Goleszów

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

brak sprawozdania finansowego ( bilans, 

rachunek zysku i strat), dołączono tylko 

informację CIT oraz informacje dodatkową 

za rok obrotowy 2017.

8222647
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Feniks Radymno
Radymno Wniosek odrzucony formalnie. Brak wniosku 

w formie papierowej.



8222840
Uczniowski Kobiecy Klub 

Sportowy Katowice
Katowice

Błąd formalny: statut niepoświadczony za 

zgodność z oryginałem; brak 

wyszczególnionej kwoty dotacji przyznanej 

w 2017 w dokumentacji finansowej.

8223225 UKS ORLIK FORDON Bydgoszcz

Brak upoważnienia dla Dyrektora/Członka 

Zarządu do zaciągania zobowiązań 

majątkowych, zgodnie ze Statutem 

podpisują dwie osoby: Prezes i Wiceprezes. 

Inne osoby mogą dokonywać czynności 

prawnych wyłącznie na podstawie 

pełnomocnictwa.

8223313
Uczniowski Klub Sportowy 

Meteor
Gozdowo

- brak drugiej upoważnionej osoby we 

wniosku - brak numeru wpisu do ewidencji - 

brak sprawozdania finansowego. 

8223430
LKS Dunajec Zbylitowska 

Góra
Zbylitowska Góra

Wniosek wysłany po terminie (data stempla 

pocztowego 9 maja br.), wniosek podpisany 

niezgodnie z reprezentacją, brak 

upoważnienia dla pana A. Ptaka 

wymaganego zapisami statutu. Statut oraz 

kopie dokumentów dołączonych do wniosku 

nie zostały opatrzone klauzulą "za zgodność 

z oryginałem" i podpisane zgodnie z 

reprezentacją. Wniosek pkt. X - Informacja o 

działalności wnioskodawcy - brak danych o 

liczbie zawodników w klubie z podziałem na 

posiadających i nie posiadających licencji. 

8223478

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy "Triathlon 

Szczecinek"

Szczecinek
Błąd formalny - niezgodność kwoty 

deklarowanej dotacji w 2017 r, we wniosku 

jest niezgodna z dokumentacją finansową.

8223551
LUDOWY MIEJSKI KLUB 

SPORTOWY "PIAST"
GORZÓW ŚLĄSKI

Z przedłożonej dokumentacji - 

postanowienie wpisu do KRS - nie wynika 

aby Klub prowadził formalnie 

zarejestrowaną działalność sportową co 

najmniej 3 lata (data rejestracji KRS 20-04-

2018 r.)



8223676
Miejski Klub Sportowy 

Błękitni Orneta
Orneta

Do wniosku nie zostało dołączone 

upoważnienie Zarządu dla wiceprezesa do 

składania oświadczeń w zakresie praw i 

zobowiązań majątkowych -  (Statut stanowi: 

do składania oświadczeń w zakresie praw i 

zobowiązań majątkowych wymagane jest 

łączne współdziałanie dwóch osób, PREZESA 

oraz DRUGIEJ OSOBY SPOŚRÓD OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD KLUBU).

8223916
Klub Sportowy Huragan 

Młynkowo
Śmieszkowo

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu. Brak podpisu 

sekretarza lub skarbnika 

8224289
MIEJSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY SPIDER
ZŁOTÓW

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa lub Wiceprezesa 

oraz Sekretarza lub Głównego Księgowego.  

Wniosek podpisali Prezes i Wiceprezes.

8224487
Klub Sportowy "WDA 

LIPUSZ" w Lipuszu
Lipusz

Niespójność w terminie realizacji zajęć 

sportowych we wniosku w p. VI i p. VII.

8224630
SIECHNICKI KLUB KARATE 

KYOKUSHIN
Mokry Dwór

Wniosek pkt. III deklarowana kwota ( 

00,00zł)otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 (23 

600,00zł)

8224988
Miejski Klub Sportowy 

Chrobry Nowogrodziec
Nowogrodziec

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8225034 Klub Sportowy Alfa Kartuzy

Brak spójności w sprawozdaniu finansowym 

za 2017 r. W części opisowej sprawozdania 

jest podany 2016 r. dalej jest 2017. Na tej 

podstawie pojawiają się wątpliwości czy aby 

na pewno załączono prawidłowe 

dokumenty.

8225350
Uczniowski Klub Sportowy 

"Roztocze" w Narolu
Narol

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem i 

wpisem do ewidencji wymagane są podpisy 

dwóch osób spośród następujących: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków zarządu. Wniosek podpisali Prezes 

i Wiceprezes.

8225563

Stalowowolski Klub 

Kyokushin Karate 

"Bushido"

Stalowa Wola

Brak dołączonego KRS - wymóg programu

8225756
DZIERZGOŃSKI KLUB 

SPORTOWY "POWIŚLE"
Dzierzgoń Kopia sprawozdania finansowego 

niepotwierdzona za zgodność z oryginałem



8225968
Rawski Klub Sportowy 

Mazovia
Rawa Mazowiecka

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lw rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy (przedłożono 

jedynie sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego).

8226866 Klub Sportowy FC Góra Góra - wypis z ewidencji ks nie potwierdzony "za 

zgodność z oryginałem" 

8226933
Uczniowski Klub Sportowy 

"Sokół" Boruja Kościelna
Boruja Kościelna

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.4 programu- niekompletny 

statut. Informacje przedstawione w wyciągu 

sugerują, że statut ma przynajmniej 28 

paragrafów 

8227033

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej, Sportu i 

Rekreacji „Tramp”

Oborniki Śląskie

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

załączonym oświadczeniem  (15 000 zł) a 

wnioskiem (10 000 zł). 

8227193
Stowarzyszenie KS ,,PIAST 

KOLIN,,
Kolin

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.5 programu- wyciąg z 

ewidencji niepotwierdzony za zgodność z 

oryginałem, sprawozdanie finansowe nie 

podpisane 

8227225 Orkan Chorzemin Chorzemin

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8227632 ,, UKS  Platerzanka" Biała Podlaska

Brak podpisu drugiego członka zarządu na 

wniosku i pozostałych dokumentach, jest 

tylko podpis Prezesa/reprezentacja 

dwuosobowa, zgodnie ze Statutem:  

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: prezesa, wiceprezesa, dwóch 

upoważnionych członków zarządu.

8227761
Uczniowski Klub Sportowy 

„Motława ” w Gdańsku
Gdańsk 

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (31 000 zł) a 

wnioskiem (21 000 zł).



8228184
Towarzystwo Sportowe 

Wisła Zakopane
Zakopane

Wniosek o dofinansowanie na realizacje 

zadania złożony (wysłany) w wersji 

papierowej po terminie - data stempla 

pocztowego 09-05-2018 r.

8228258 LKS Jordan-Sum Zakliczyn
kwota dotacji przedstawiona we wniosku(36 

100 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(46 100 zł)

8228603
Uczniowski Klub Sportowy 

„Traper” Chichy
Chichy Błąd formalny. Nie udokumentowano daty 

rejestracji klubu.

8228655
Stowarzyszenie Sokół 

Mieścisko
Mieścisko

Aktualne zaświadczenie sporządzone na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, NIE umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do  ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy (wymóg programu).  

8228726
Klub Sportowy Orzeł 

Mąkolno
Mąkolno

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku

8228882 BKS Bobrzanie Bolesławiec Bolesławiec

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

Brak podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy (na wniosku 

i załączonych dokumentach). Brak 

upoważnień dla członków zarządu.

8228977 UKS "Siódemka"  Rumia Rumia

różne terminy realizacji zadani w pkt VI i VII. 

Dodatkowo w pkt VII wpisano datę 

wykraczająca poza termin realizacji zadania 

przewidziany w programie zadania (30.11)

8229044
Ludowy Klub Sportowy 

Olszanica
Olszanica

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Zgodnie 

z KRS wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków zarządu, w tym prezesa lub 

skarbnika. Wniosek podpisał zastępca 

prezesa i sekretarz.

8229326
Klub Sportowy BAZALT 

Sulików
Sulików

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r. Na Statucie Klubu 

brak klauzuli „za zgodność  z oryginałem”.

8229485

Katolicki Ludowy Klub 

Sportowy "JUVENTA-

KOBEX" Starachowice 

Starachowice Brak upoważnienia dla członka zarządu- 

sekretarza do podpisania wniosku.



8229747
Krośnieński Klub 

Kyokushin Karate
Krosno

Rozbieżności dotyczące kwot otrzymanych 

dotacji: sprawozdanie finansowe zawiera 

informacje o wysokości otrzymanych dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. - 86 

421,82 zł - zgodnie z wnioskiem przyznana 

dotacja wynosiła 26 760 zł  

8229943
Ludowy Klub Sportowy 

Burza Burzenin
Strumiany

1. Zgodnie z dołączonym sprawozdaniem z 

działalności klubu, klub uzyskał inne środki 

publiczne poza tymi wskazanymi we 

wniosku. 2. Błędna interpretacja sposobu 

reprezentacji. Dokumentację podpisał 

Prezes i Sekretarz, zgodnie z KRS wymagane 

są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Wiceprezesa, 

dwóch upoważnionych członków zarządu 

(brak upoważnienia dla Sekretarza).

8230009 LKS 1908Nędza Nędza

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 123 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 123 400,00 zł.

8230153 KS Wejher Wejherowo Wejherowo

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (35 000 zł) a 

wnioskiem (26 000 zł) 

8230429
UKS Błyskawica "Praga 

Północ" Warszawa
Warszawa

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.5 programu- sprawozdanie 

finansowe niepotwierdzone za zgodność z 

oryginałem   wniosek niezgodny z punktem 

IX podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8230528
KLUB SPORTOWY "FARA 

PELIKAN"
Żydowo

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego. Przedstawiono 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego 

8230696

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy Jedność 

Mykanów 

Mykanów

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.



8231214 LZS Noteć Dziembowo Dziembowo

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 - brak możliwości 

weryfikacji daty wpisu do rejestru (brak daty 

na zaświadczeniu) 

8231543
Uczniowski Klub Sportowy 

4
Łomża

1. Brak uchwały/upoważnienia zarządu dla 

Wiceprezesa: zgodnie ze statutem dla 

ważności oświadczeń woli w zakresie praw, 

podejmowania zobowiązań majątkowych 

oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane 

są podpisy dwóch osób spośród 

następujących Prezesa, Sekretarza dwóch 

upoważnionych członków zarządu.

8231606

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY LISEK 

MILÓWKA

Milówka

wniosek nieprzesłany w systemie

8231638 TKKF Ognisko "Gryf" Białogard

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 93 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 111 000,00 zł.

8231808
Stawarzyszenie Strzelecko 

Rekreacyjne "Ogończyk"
Nekla

kwota dotacji przedstawiona we wniosku(14 

000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(15 200 zł)

8231853
Parafialny Klub Sportowy 

Sankowia Sanka
Sanka

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8232471 UKS KONICZYNKA KROSNO KROSNO

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak zgody wszystkich członków zarządu do 

podpisywania przez Prezesa zobowiązań 

powyżej 500 zł -zapis w statucie -  paragraf 

26 ust.4

8232588
Stowarzyszenie TS 

Przyborów
Przyborów

1. Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(lub dodatkowa informacja uzupełniająca) za 

ostatni rok obrachunkowy. W rachunku 

wyników jest pozycja inne przychody 

określone statutem (15 000), jednak na tej 

podstawie nie można jednoznacznie określić 

czy są to dotacje, darowizny, 1%, czy 

sponsorzy.

8232611
Klub Sportowy Zamkowiec 

w Toszku
Toszek

Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

Statucie.



8233068
Stowarzyszenie Fight Club 

Knurów
Knurów

We wniosku w pkt. III kwota otrzymanych 

środków publicznych, nie została 

uwzględniona kwota dotacji 18 000 zł - 

wynikająca z informacji dodatkowej do 

sprawozdania finansowego za 2017 rok.

8233238
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Polonia Markusy
Żurawiec

Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" 

oraz podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy na 

sprawozdaniu finansowym - dołączono 

kserokopię.

8233291
Miejsko-Gminny Klub 

Sportowy Retman Ulanów
Ulanów

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8233324
Ludowy Klub Sportowy 

Niedźwiedź
Niedźwiedź

Błędy formalne: - niezgodność kwot dotacji 

pomiędzy rach. zysków i strat a wnioskiem - 

brak podpisu skarbnika (wymagany 

statutem)

8233442

UCZNIOWSKO-LUDOWY 

KLUB SPORTOWY "GRÓD" 

GIMNAZJUM W 

BODZENTYNIE

Bodzentyn

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

wniosek podpisała osoba nieupoważniona 

(skarbnik)-pełnomocnictwa (zg. ze statutem 

paragraf 28 ), statut i zaświadczenie ze 

starostwa  " za zg. z oryginałem parafowała 

1 osoba - nie wiadomo kto, wymagane 2 

podpisy - paragraf j.w. 

8233530 LKS Błyskawica Drogomyśl Drogomyśl

Termin zajęć  podany w programie zadania 

we wniosku niezgodny z warunkami 

realizacji "Programu Klub".

8234042

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Zjednoczeni 

Olsztyn

Olsztyn

Błąd formalny. W pkt. VII wniosku wskazano, 

że w zajęciach bierze udział od 5 do 10 osób 

co jest niespójne z pkt. X wniosku gdzie 

podano informację o jedynie 6 zawodnikach 

w klubie.

8234119
Iłżecki Klub Sportowy 

Polonia
Iłża

Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS i 

statutem wymagane są podpisy Prezesa, 

Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.  

Wniosek podpisali Prezes i Sekretarz. Brak 

sprawozdania finansowego - dołączono 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego.

8234342
Stowarzyszenie OTS 

Motoklub Oborniki
Oborniki

kwota dotacji przedstawiona we wniosku(41 

736 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(53 530 zł)

8234652
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy Moszczenica
Moszczenica

błąd formalny. Załączono niepełny statut. 

Brak między innymi informacji o sposobie 

reprezentacji.



8234674 LKS Stegny Wyszogród Wyszogród

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8234808
BYTOWSKI KLUB 

SPORTÓW WALKI
#N/D!

Brak upoważnienia/uchwały. Zgodnie ze 

statutem wymagane jest współdziałanie 

dwóch upoważnionych członków zarządu

8235220
Uczniowski Klub Sportowy 

,,Grom'' Czacz
Czacz

Wniosek odrzucony formalnie. Błąd w 

reprezentacji Klubu. Osoba wskazana jako 

Prezes Klubu nie figuruje w rejestrze (Decyzji 

z dnia 28 lipca 2015 r.)

8235475
Klub Sportowy ,,Boruta" 

Zgierz
Zgierz

wniosek nieprzesłany w systemie

8235694

Młodzieżowy Klub 

Sportowy ISKRA 

Legionowo

Legionowo

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych

8235892
Młodzieżowy Klub 

Sportowy

Tomaszów 

Mazowiecki

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8236195
LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "PISAROWCE"
Pisarowce

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 52 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 62 000,00 zł. 2) Brak klauzuli "za 

zgodność z oryginałem" na kserokopii 

dokumentów (statut). 3) Brak możliwości 

weryfikacji podpisu na kserokopii 

dokumentów (parafka bez pieczątki 

imiennej, brak czytelnego podpisu).

8236278

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "PELIKAN" 

Dębno Polski

Dębno Polskie

Wniosek o dofinansowanie na realizacje 

zadania złożony (wysłany) w wersji 

papierowej po terminie - data stempla 

pocztowego 09-05-2018 r.

8236351 Muks Michałkowice
Siemianowice 

Śląskie

Kolumna mobilna głośnik nie jest sprzętem 

sportowym.

8236623

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "AKADEMIA 

SPORTÓW WALKI - JUDO 

JASŁO"

JASŁO
kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

32 800zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu( 42 800zł)

8237247
Ludowy Klub Sportowy 

"POM" Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie

- niespójność kwot dotacji między RZiS (205 

653,05 zł) a informacją uzupełniającą (122 

501,98 zł)

8237270

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "Sport z 

Kulturą" ZSO Wydminy

Wydminy

W sprawozdaniu finansowym nie 

wyodrębniono kwoty dotacji zadeklarowanej 

we wniosku - 38 200 zł.



8237681
Klub Sportowy Gminy 

Psary
Będzin

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. złożono 

(wysłano) po terminie - data stempla 

pocztowego 17-05-2018 r.

8238489

Lekkoatletyczny 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Hańcza" 

Suwałki

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Z przedłożonej dokumentacji - 

postanowienie o wpisie do KRS - nie wynika 

aby Klub prowadził formalnie 

zarejestrowaną działalność sportową co 

najmniej 3 lata (data rejestracji KRS 01-03-

2018 r.)

8238881
Gminny Klub Sportowy 

,,Lechia" Strawczyn 
Strawczyn

Brak dołączonego sprawozdania 

finansowego (rachunek zysków i 

strat/bilans) w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395) -  wymóg 

programu Dołączono tylko CIT -8

8238928
Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej i Sportu KaEmKa
Starogard Gdański

Zaświadczenie nie umożliwia weryfikacji 

daty wpisu do ewidencji stowarzyszeń 

kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę 

- wymóg programu. 

8239054
Gminny Klub Sportowy 

Jodła Jedlnia-Letnisko
Jedlnia-Letnisko

Błąd formalny. Kwota dotacji za 2017 r (110 

000 zł) nie pokrywa się z kwotą z rachunku 

z/s (120 000 zł)

8239112
Ludowy Klub Sportowy 

"Sokół" Wola w Woli
Wola

kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

50 000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu( 60 000 zł)

8239295 Krakowska Szkoła Wushu Kraków
Kopia statutu niepotwierdzona za zgodność z 

oryginałem Brak wyodrębnionej kwoty 

dotacji w spr. finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)



8240093
Ludowy Klub Biegacza 

,,Rudnik"
Rudnik

Do wniosku należało dołączyć sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji za ostatni rok 

obrachunkowy (tj. za 2017 r.) -  w przypadku 

braku wyszczególnienia dotacji w 

sprawozdaniu finansowym należało dołączyć 

dodatkową informację uzupełniającą, która 

będzie zgodna z kwotą dotacji 

przedstawioną we wniosku - dołączono 

jedynie informację dodatkową dot. kwoty 

dotacji. Brak podstawowego dokumentu 

finansowego.

8240282
Ludowy Klub Sportowy 

SZAFLARY
Szaflary

Brak podpisu Prezesa na wniosku.

8240433
Stowarzyszenie 

"Drewnica"
Drewnica

W przedmiocie zakupu sprzętu sportowego 

wpisano medale - nie jest to sprzęt 

sportowy.

8240477
Klub Piłkarski POLONIA 

Bydgoszcz
Bydgoszcz

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 programu- brak KRS lub 

wyciągu z ewidencji. Z przesłanej decyzji nie 

wynika, że klub prowadzi formalnie 

zarejestrowaną działalność od 3 lat.



8240819
Katolicki Uczniowski Klub 

Sportowy Zębców

Ostrów 

Wielkopolski

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 15 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 18 000,00 zł. 2) Przedłożono 

kserokopia dokumentacji (wypis z ewidencji) 

nie opatrzona potwierdzeniem "za zgodność 

z oryginałem" przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy (klauzula 

oraz podpisy). 3) Brak klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" na kserokopii dokumentów 

(statut). 4) Podany we wniosku termin 

realizacji zajęć sportowych niespójny: - pkt. 

VI tabela "termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 02-01-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 01-04-2018 r. do 

15-11-2018 r.  5) Zgodnie ze statutem § 29 

brak dołączonej do wniosku upoważnienia 

udzielonego przez Prezesa dla Wiceprezesa i 

Członka Zarządu ("...wymagane są podpisy 

dwóch osób spośród następujących: Prezesa 

Zarządu, dwóch upoważnionych przez 

Prezesa - członków Zarządu").

8241256
Ludowy Klub Sportowy 

Huragan
Skawica

wniosek nieprzesłany w systemie

8241441
Klub Sportowy Beskid 

Żegocina
Żegocina

Statut oraz zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji nie poświadczone "za zgodność z 

oryginałem" przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8241555
Międzyszkolny Klub 

Sportowy SP63 Bydgoszcz
Bydgoszcz

Do rachunku do sprawozdania finansowego 

(zgodnie z wymogami programu) nie została 

dołączona informacja dodatkowa 

zawierająca informację o wysokości 

otrzymanej dotacji ze środków publicznych 

w 2017 r. 

8241593

Kołobrzeski Międzyszkolny 

Klub Lekkoatletyczny 

"Sztorm"

Kołobrzeg

Statut wnioskodawcy nie potwierdzony za 

zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

8241780 MKL Nefryt LUBARTÓW

Brak zgodności pomiędzy wersją 

elektroniczną a papierową wniosku. Na 

wniosku w wersji papierowej odręczne 

notatki.



8241864 GKS Belsk Duży Belsk Duży

Podpis niezgodny z reprezentacją do 

zaciągania zobowiązań majątkowych 

(brakuje podpisu drugiej osoby) Brak klauzuli 

za zgodność z oryginałem na kopii statutu

8242217
Uczniowski Klub Sportowy 

Gminy Brzeszcze
Brzeszcze

Kolorowa kopia wypisu z ewidencji 

uczniowskich klubów sportowym z 

27.06.2017 r. nie ma pieczątki za zgodność z 

oryginałem oraz brakuje podpisów zgodnie z 

reprezentacją. Sprawozdanie finansowe 

również nie zostało opatrzone klauzulą za 

zgodność z oryginałem.

8242679

SPORTOWY KLUB KICK-

BOXING POLITECHNIKI 

LUBELSKIEJ

Lublin

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (36 000 zł) a 

wnioskiem (0 zł) 

8242810 LKS Chrobry Gniezno Gniezno

Aktualne zaświadczenie sporządzone na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, NIE umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do  ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy (wymóg programu).  

8243099

Stowarzyszenie Pływaków 

i Ratowników "Aqua 

Żyrardów"

Żyrardów
kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

15 000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(55 000 zł)

8243301
Ludowy Klub Sportowy 

"BŁĘKIT" Cyców
Cyców

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8243373 Klub Sportowy Faruk Niegardów Kolonia

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem i 

podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy na statucie, 

wpisie do ewidencji, dokumentach 

finansowych.



8243439

Ludowy Zespół Sportowy 

Huragan Nowa Wieś 

Złotoryjska

Złotoryja

1. Aktualne zaświadczenie sporządzone na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, NIE umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do  ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy (wymóg programu). 2. 

Dokumentację (wniosek + załączniki) 

podpisał tylko Prezes, zgodnie ze Statutem 

wymagane są podpisy dwóch spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu.

8243611
Klub Sportowy Gminy 

Brodnica w Manieczkach
Manieczki

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8244204

Uczniowski Klub Sportowy 

"Gwoździk" w Gwoźnicy 

Dolnej

Szkola 

Podstawowa w 

Gwoźnicy Dolnej

Brak sprawozdania finansowego. Dołączono 

tylko wykaz poniesionych kosztów

8244313
Stowarzyszenie Sportowe 

Radość Starople
Staropole

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

sprawozdania finansowego za 2017 r. Jest 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego. 

8244357
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy Przydonica
Przydonica Błąd formalny: brak upoważnienia dla 

Wiceprezesa Pana Dariusza Jasińskiego.

8244392

Miejsko Gminny Ludowy 

Klub Sportowy "Błonie" 

Barwice 

Barwice
Błąd formalny: brak pełnomocnictwa dla 

osób składających oświadczenie woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych.

8244623
Gminny Klub Szachowy 

"Hetman" Pilzno
Pilzno

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

informacji o kwocie dotacji w dokumentach 

finansowych. Brak upoważnienia dla 

skarbnika, brak podpisu upoważnionego 

wiceprezesa.

8244773
Klub Sportowy 

Bronowianka
Kraków

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak statutu, brak podpisu drugiej osoby (zg. 

z zapisem w KRS) potwierdzającej zgodność 

na KRS  i na sprawozdaniu finansowym

8244876
Uczniowski Klub Sportowy 

MILENIUM
Wrocław

Rozbieżności dotyczące kwot dotacji za 2017 

r.: we wniosku w pkt. III - 20 000 zł, 

sprawozdanie finansowe - 56 000 zł



8244959

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY"JAWOR" W 

KRZEMIENICY

KRZEMIENICA

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

informacją dodatkową do sprawozdania 

finansowego (56 000 zł) a wnioskiem (46 

000 zł).

8245033
Miejski Klub Sportowy 

STAL Jasień
Jasień

We wniosku w pkt. III kwota otrzymanych 

środków publicznych, Wnioskodawca nie 

uwzględnił dotacji z UG Jasień 40 000 zł, 

wpisano tylko dotację MSiT 10 000 zł

8245370 LKS Podhalanka Milówka Milówka

Kopie dokumentów niepotwierdzone za 

zgodność z oryginałem (statut, spr. 

finansowe, wypis) Brak potwierdzenia daty 

rejestracji klubu w zaświadczeniu o wypisie z 

ewidencji klubów sportowych

8245440
Akademia Piłkarska 

Dzierżoniów
Dzierżóniów

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

rozbieżność  w kwocie dotacji otrzymanych 

w roku poprzedzającym złożenie wniosku i 

sprawozdaniu finansowym (wniosek 27 

500,00 zł, sprawozdanie finansowe 28 

600,00 zł)

8245493 KS "Szermierz" Łomianki Łomianki

Wysokość zadeklarowanej dotacji we 

wniosku (14 000 zł) jest niezgodna z kwotą 

dotacji wykazaną w sprawozdaniu 

finansowym (24 000 zł). Załączono 

kserokopię statutu wraz z kserokopiami 

podpisów osób upoważnionych do 

reprezentacji Klubu.

8245541
Klub Sportowy "Błękitni" 

Ołobok
Ołobok

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 oraz w pkt. VII "Program 

zadania".

8245723
TEAM SPORT "HEJNAŁ" 

KĘTY
Kęty

1) Deklarowana 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 63 

791,70 zł. 2) Przedłożono do wniosku 

niekompletny statut. 3) Brak dołączonego do 

wniosku wydruk komputerowy z KRS albo 

zaświadczenie/wpisu do ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu. 



8245987
Uczniowski Klub Sportowy 

Energetyk Junior Gryfino
GRYFINO

Wniosek odrzucony formalnie. Brak podpisu 

drugiej osoby uprawnionej do reprezentacji. 

Podpisał sekretarz. 

8246017

Uczniowski Klub Sportowy 

Akademia Piłkarska 

Champions Rawa 

Mazowiecka

Rawa Mazowiecka

Wniosek oraz pozostałe dokumenty podpisał 

tylko Prezes, zgodnie ze Statutem do 

ważności oświadczeń w zakresie praw, 

podejmowania zobowiązań majątkowych 

oraz udzielania pełnomocnictw wymagane 

są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, członka 

zarządu.

8246809

Towarzystwo Tenisa 

Stołowego "Polonia 

Bytom"

Bytom

Sprawozdanie finansowe: bilans i RZS 

(pozycja D II dotacje 0 zł) nie zawiera 

informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze 

środków publicznych w 2017 r. - zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 10 

000 zł; 

8246888
Uczniowski Klub Sportowy 

Jutrzenka
Sierpc

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku

8247022
Uczniowski Klub Sportowy 

SKOCZEK Elblag
Elbląg

W sprawozdaniu finansowym nie 

wyodrębniono dotacji 4 000 zł 

zadeklarowanej we wniosku.

8247090

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy "Wełna" w 

Skokach

Skoki

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8247665
Ludowy Klub Sportowy w 

Gilowie
Gilów

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (4 000 zł) a 

wnioskiem (0 zł).  

8247753 Promocja Sportu Elbląg Elbląg
Brak Statutu i KRS-u lub wypisu z ewidencji.

8247867 Iskra Pasikurowice Pasikurowice

Brak upoważnienia dla osób podpisujących 

wniosek (sposób reprezentacji niezgodny z 

KRS) 

8247955

Międzyzakładowy Gminny 

Klub Sportowy "Lech" 

Dobre

Dobre

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 45 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 55 000,00 zł.



8248049
Uczniowski Klub Sportowy 

Leonium
Sierpc

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8248173

Stowarzyszenie 

Pracowników, 

Absolwentów i Przyjaciół 

Regionalnego Centrum 

Edukacji Zawodowej w 

Nisku

Nisko

Wniosek został wysłany po terminie: 

10.05.2018

8248479
Uczniowski klub sportowy 

"Advit" Łętownia
Łętownia

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8249103
Klub Sportowy Trojan 

Lądek Zdrój
Lądek Zdrój

Brak upoważnienia. Zgodnie z KRS 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

uprawnionych członków zarządu

8249202
Klub Szachowy Caissa-Pion 

Zielona Góra
Zielona Góra

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego wniosek 

niezgodny z punktem IX podpunktem 8.3 

programu- brak aktualnego wydruku KRS

8249231
Ludowy Klub Sportowy 

"Pniewy"
Jeziora

Błąd formalny. Dokumenty podpisane 

jedynie przez prezesa, chociaż statut 

nakazuje podpisy 2 członków zarządu.

8249354
Ludowy Klub Sportowy 

"Kłos" Gałowo
Gałowo

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r.

8249387

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY WAWRÓW  

GORZÓW

WAWRÓW 

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych.

8249431
Ludowy Zespół Sportowy 

w Zbydniowie
Zbydniów

Na kopii Statutu oraz kopii wyciągu z 

ewidencji stowarzyszeń brak podpisu 

Skarbnika

8249655 LZS ŚWIT KAMIEŃSK Kamieńsk

Aktualne zaświadczenie sporządzone na 

podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy NIE umożliwia 

weryfikacji daty wpisu do  ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy - wymóg programu.



8249751 LKS Serokomla Janowiec Janowiec

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego

8249774
Ludowy Klub Sportowy 

Trzebownisko
Trzebownisko

Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa lub Wiceprezesa 

oraz Skarbnika lub innej osoby upoważnionej 

przez Zarząd.  Wniosek podpisał Prezes i 

Wiceprezes.  

8249870
Klub Sportowy Notecianka 

pakość
Pakość

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - brak sprawozdania 

finansowego 

8250518
Wielosekcyjny Klub 

Sportowy "Róża" Różanki
Różanki

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8250596
Klub Sportowy Bloczek 

Team
Pelplin

" 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 jedynie Prezes klubu.

8250684

Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy w 

Łęcznej

Łęczna

1. Wniosek wraz z załącznikami podpisał 

Prezes, zgodnie z KRS i Statutem wymagane 

jest zgodne współdziałanie dwóch członków 

zarządu, w tym jednego z  członków 

Prezydium. 2. Do wniosku należało dołączyć 

sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 

46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), 

dołączono tylko informację o braku dotacji w 

2017 r. 

8251022
GLKS ZNICZ we 

Władysławowie
Władysławów

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego (niepotwierdzone za 

zgodność z oryginałem) Informacja 

dodatkowa o otrzymanych dotacjach 

podpisana z up wójta, a nie przez członków 

zarządu Kopia CIT potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez naczelnika urzędu 

skarbowego, a nie przez członków zarządu 



8251092
Ludowy Zespół Sportowy 

Wąsowo
Kuślin W załączonym sprawozdaniu finansowym 

brak informacji o kwocie dotacji w 2017 r.

8251145
KLUB SPORTOWY 

PIŁAWIANKA
Piława Górna

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8251167
Uczniowski Klub Sportowy 

Cztery-trzy Lublin
Lublin

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8251217 LUKS Dalia Popielów Popielów

1) Przedłożona dokumentacja finansowa 

potwierdzająca uzyskane dotację w 2017 r. 

nie spełnia wymogów określonych w 

konkursie. 2) Błędna reprezentacja. Zgodnie 

ze statutem § 29 wniosek powinien podpisać 

"Prezes łącznie z Sekretarzem" lub 

"Wiceprezes łącznie z Sekretarzem" 

8251413
Szkolny Klub Sportowy 

"SKS 40"
Warszawa

- brak spr. finansowego

8251502
Płońskie Towarzystwo 

Siatkówki "PTS PŁOŃSK"
Płońsk

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8251549

Uczniowski Ludowy klub 

Sportowy "Sprint" 

Wierzchowiska

Wierzchowiska 

Pierwsze

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Wniosek 

podpisali Prezes i Wiceprezes. Niespójność w 

terminie realizacji zajęć sportowych we 

wniosku w p. VI i p. VII.

8251759
Fundacja Kuźnia 

Kołodzieja
Krynica-Zdrój

fundacja

8251939 UKS "SPARTAKUS ZABRZE" Zabrze

W załączonym Wypisie z Ewidencji Klubów 

Sportowych nr 07/16 z dnia 12.04.2016 r. 

brak daty rejestracji klubu, co uniemożliwiło 

stwierdzenie czy dany klub działa minimum 

3 lata - wymóg Programu Klub 2018.



8252079
Ludowe Stowarzyszenie 

Sportowe "Sokół" Kalsk
Kalsk

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

błędna nazwa stowarzyszenia we wniosku 

wpisano -  Ludowe Stowarzyszenie Sportowe 

"Sokół" Kalsk winno być Ludowy Zespół 

Sportowy  "Sokół" w Kalsku - zapis w 

statucie oraz zaświadczeniu wydanym przez 

Wicestarostę Powiatu Zielonogórskiego.

8252284

Międzyszkolny Klub 

Sportowy Tenisa 

Stołowego Warta Oborniki

Oborniki

Niespójne informacje dotyczące kwoty 

otrzymanych dotacji. Kwota wpisana we 

wniosku 0 zł. Kwota w spr. finansowym 46 

300 zł oraz informacja o wydatkach 

związanych z dotacją 65 997,42 zł

8252325
Toruńskie Stowarzyszenie 

Żużlowe
Toruń

kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

24 470 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(37 270 zł)

8252723 UKS B-MAX ZS Grzmiąca Grzmiąca
Brak możliwości weryfikacji osoby, która 

podpisała się na kserokopii dokumentów 

(parafka bez pieczątki imiennej).

8252752
SKF JURA Basket 

Zabierzów
Zabierzów 

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8252774

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "TRAMP" 

PRZY SP W WADOWICACH 

DOLNYCH

WADOWICE DOLNE

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8252831

Stowarzyszenie Sportowe 

Klub Piłkarski Grom 

Gromadzyń-Wielowies

Gromadzyń

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 - brak możliwości 

weryfikacji daty wpisu do rejestru (brak daty 

na zaświadczeniu)

8253046
Gminny Klub Sportowy 

"Błękitni" Podwiesk
Podwiesk

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8253127
Towarzystwo Kulturalno-

Sportowe Żagiel
Radymno Brak podpisu skarbnika - zgodnie ze 

statutem.



8253173 Nowohucki Klub Bokserski Kraków

Brak dołączonej informacji 

dodatkowej/uzupełniającej zawierającej 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

w 2017 r. - wymóg programu. Z dołączonego 

bilansu i rachunku zysków i strat nie wynika 

ww. informacja.

8253277
Taneczny Klub Sportowy 

"Fala"
Sopot

Termin realizacji zajęć sportowych i obóz 

sportowy- nie mogą odbywać się w tym 

samym terminie, obóz sportowy musi 

odbywać się w innej gminie niż tej, w której 

prowadzone są regularne zajęcia sportowe 

objęte programem -  wymóg programu pkt. 

VI podpunkt 10).

8253454
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Istebna
Istebna

Rozbieżności dotyczące otrzymanych przez 

klub dotacji: sprawozdanie finansowe 

zawiera informacje o wysokości otrzymanej 

dotacji ze środków publicznych w 2017 r. - 

37 961 zł - zgodnie z wnioskiem przyznana 

dotacja wynosiła 24 000  zł

8253601 ks victoria zawiercie zawiercie

Niespójna liczna zawodników w p. VI 

wniosku (47 uczestników zajęć)  i p. X - 

informacji o liczbie zawodników w klubie - 

wpisano 5 zawodników.

8253668

Ludowy Klub Sportowy 

Wolania w Woli 

Rzędzińskiej

Wola Rzędzińska

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8253736

Uczniowski Klub Sportowy 

Taekwondo przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w 

Środzie Wlkp.

Środa 

Wielkopolska

Wniosek wraz z załącznikami został 

podpisany (prezes, wiceprezes, członek 

zarządu) niezgodnie z zapisami Statutu 

(wymagane są podpisy prezesa, sekretarza 

lub dwóch upoważnionych członków 

zarządu). Brak dołączonych 

upoważnień/uchwał.

8253761
Ludowy Zespół Sportowy 

Zryw Rzeczyca 
Świebodzin 

Brak upoważnienia dla osób podpisujących 

wniosek (sposób reprezentacji zgodnie z 

KRS: wymagane jest współdziałanie dwóch 

uprawomocnionych przedstawicieli Zarządu)



8253861
Klub Sportowy Rymer 

Rybnik
Rybnik

Brak dołączonego do wniosku aktualnego 

odpis lub wydruk komputerowy z KRS albo 

zaświadczenie lub informację sporządzoną 

na podstawie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające 

weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy.

8254111
Klub Spotowy "Błękitni" 

Bodzanów
Bodzanów

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

rozbieżność  w kwocie dotacji otrzymanych 

w roku poprzedzającym złożenie wniosku i 

sprawozdaniu finansowym (wniosek 25 

000,00 zł, sprawozdanie finansowe 35 

000,00 zł)

8254134
UKS Szkolna Akademia 

Piłkarska 
Brzeg

Brak podpisu 2-ej osoby (Wiceprezesa) pod 

wnioskiem.

8254188 k.s. Pretorium Poznań

Sposób reprezentacji wskazany w statucie 

niezgodny z wypisem z ewidencji starosty z 

10-05-2017 r. Zgodnie ze statutem  § 36 

"...wymagane jest zgodne współdziałanie 

dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub 

Wiceprezesa oraz Sekretarza". Natomiast na 

wypisie podano informację "...wymagane są 

podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie" powołując się na § 15 

statutu co jest niezgodne z stanem 

faktycznym, gdyż na przedłożonym do 

wniosku statucie § 15 zawiera inne 

informację. 

8254224
Klub Tańca Sportowego 

PAKTAN
Słupsk

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o otrzymanej kwocie 

dotacji w 2017 r.

8254248
Miejski Klub Hokeja na 

Lodzie
Krynica-Zdrój

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku

8254270
LKS TRZEBOL WIELKIE 

DROGI
Wielkie Drogi

Brak sprawozdania finansowego.

8254407
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy Ilkus Olkusz
Olkusz

Wysokość zadeklarowanej dotacji we 

wniosku (3 000 zł) jest niezgodna z kwotą 

dotacji wykazaną w rachunku zysków i strat 

(13 000 zł).

8254437
Uczniowski Klub Piłkarski 

"Gol"
Opole

- brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych



8254489
Ludowy Klub Sportowy 

Płomień
Częstochowa

Wniosek pkt. III deklarowana kwota ( 59 

200,00zł)otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 ( 69 

200,00zł)

8254970
Badmintonowy Klub 

Sportowy Kolejarz
Częstochowa

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8255006
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy Alex
Aleksandria Druga

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - brak sprawozdania 

finansowego

8255268
Jastrzębski Klub Tenisa 

Stołowego
Jastrzębie Zdrój

Wniosek w wersji papierowej niezgodny z 

wersją elektroniczną (pkt. VII "Program 

zadania" - brak tekstu).

8255323
Gminny Klub Sportowy 

Dąb Gaszowice
Gaszowice

1) Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" 

na kserokopii dokumentów (statut). 2) 

Błędna reprezentacja oraz brak 

upoważnienia w formie uchwały członków 

Zarządu dla Skarbnika zgodnie z zapisem w 

KRS i statucie § 43 (z dokumentacji nie 

wynika aby Skarbnik pełnił również funkcję 

Głównego Księgowego).

8255386
Uczniowski Klub Sportowy 

Piątka Plus Rydułtowy
Rydułtowy

Brak upoważnienia dla członka zarządu, 

drugiej osoby podpisującej wniosek. Zgodnie 

ze statutem wymagane są podpisy dwóch 

osób spośród Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu

8255529
Uczniowski Klub Sportowy 

Olimpia
Stadnicka Wola

Rozbieżności dot. kwot otrzymanych dotacji: 

sprawozdanie finansowe zawiera informacje 

o wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2017 r. - 62 000 zł - zgodnie z 

wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 51 

500 zł

8255771
Gminny Klub Sportowy 

Wulkan Zakrzew
Zakrzew

Brak sprawozdania finansowego za 2017 rok.

8256056
Klub Sportowy GROM 

POWODÓW
Powodów Trzeci

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego.

8256224

Stowarzyszenie Sportowe 

Tenisa Stołowego Sokół 

Skarszewy

Skarszewy
wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego

8256276
Klub Sportowy "Olimpia" 

w Jaworze
Jawor

Brak sprawozdania finansowego, 

niespójność w dacie rozpoczęcia zajęć we 

wniosku  w p. VI z p. VII.



8256367

Uczniowski Klub Sportowy 

Akademia Piłkarska 

Ostrów Mazowiecka

Ostrów 

Mazowiecka

Niespójność terminu realizacji zajęć 

sportowych pomiędzy pkt VI a VII 

programem zadania 

8256591 Wroniecki Klub Karate Wronki
Brak podpisu skarbnika pod wnioskiem - 

zgodnie ze statutem.

8257043 GKS Grunwald,,Gierzwałd" Gierzwałd Błąd formalny. Brak upoważnienia dla 

członka zarządu, który podpisał wniosek. 

8257295 MKS FORTUNA -WIELEŃ Wieleń

Nie załączono statutu. Wnioskodawcę 

reprezentują: prezes oraz skarbnik, bądź inni 

członkowie zarządu upoważnieni pisemnie 

przez prezesa i skarbnika - wniosek podpisał 

prezes i wiceprezes. Upoważnienia 

wiceprezesa nie załączono.

8257399
LUDOWY ZESPÓŁ 

SPORTOWY
ZĄBROWO

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.4 programu- statut 

niepotwierdzony za zgodność z oryginałem 

8258192
Uczniowski Klub Sportowy 

Mały Jeziorak
Iława

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego. Nie wiadomo 

czy sprawozdanie finansowe jest za 2016 czy 

2017. 

8258275 MKS GALA Skarżysko
Skarżysko-

Kamienna

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wypisie z ewidencji klubów 

sportowych

8258299
Ludowy Klub Sportowy 

Hetman Żdżary
Żdżary

Przedłożono kserokopia dokumentacji nie 

opatrzona potwierdzeniem (brak klauzuli" 

"za zgodność z oryginałem" przez osoby 

uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy (dokumentacja finansowa).

8258388
Klub Sportowy Budowlani 

Olsztyn
Olsztyn

Brak upoważnienia/akceptacji Walnego 

Zebrania do zaciągania zobowiązań powyżej 

10.000 zł. co wynika z §23 Statutu Klubu 

Sportowego Budowlani Olsztyn.

8258421
Ludowy Klub Sportowy 

Piaskovia Piaski
Piaski

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 105 350,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 123 350,00 zł.



8258449

Podlaskie Stowarzyszenie 

Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

"Andy"

Siemiatycze

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru. W 

przekazanych dokumentach jest inne 

nazwisko Sekretarza we wniosku i inne w 

dokumentach.

8258551
Ludowy Zespół Sportowy 

Gronowice
Gronowice

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8259039
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Bolesłavia
Bolesławiec

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (64 000 zł) a 

wnioskiem (52 000 zł) 

8259138

Małopolskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych Aqua Soport

Morawica

Brak sprawozdania finansowego za 2017 r. 

Błąd w reprezentacji Klubu - osób 

upoważnionych do zaciągania zobowiązań 

majątkowych.

8259439 Klub Sportowy "Partyzant" Wodzisław
Błąd formalny - brak wyszczególnionej kwoty 

deklarowanej we wniosku dotacji w 2017 r 

w dokumentacji finansowej.

8259496
STOWARZYSZENIE 

BILARDA SPORTOWEGO 
ŁÓDŹ

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (20 250 zł) a 

wnioskiem (15 250 zł). 

8259618
Ludowy Klub Sportowy 

"Iwonka"
Iwonicz

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8259899

Uczniowski Klub 

Sportowo"Wiking" 

Rychnowy

Rychnowy

Zgodnie z warunkami realizacji zadań w 

ramach "Programu Klub" obóz sportowy 

musi odbywać się w innej gminie niż tej, w 

której prowadzone są zajęcia sportowe. We 

wniosku jako miejsce zajęć sportowych i 

obozu sportowego wpisano gminę 

Człuchów.

8260118
Ludowy Zespół Sportowy 

Piast Kobylnica
Gruszczyn

Niespójność między kwotą dotacji 

otrzymanych ze środków publicznych 

wskazaną we wniosku (147 257 zł) a kwotą 

wynikającą ze sprawozdania finansowego 

(145 000 zł)

8260739 Piłkarska Szkółka Gniezno Gniezno
Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku Dołączono spr. finansowe za 2016 r.

8260830 Klub Szachowy Sulechów Sulechów
Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

kserokopii dokumentów 9statut, 

dokumentacja finansowa).

8261110
Ludowy Klub Sportowy 

Bory Pietrzykowice
Pietrzykowice

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok



8261258
Klub Sportowy Tempo 

Płaza
Płaza

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 30 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 41 000,00 zł.

8261337

Klub Sportowo-

Turystyczny "Elektryk" 

Grudziądz

Grudziądz 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8261366
Ludowy Zespół Sportowy 

Olimpia Pysznica
Pysznica

Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: 

Prezesa lub Viceprezesa i skarbnika. Wniosek 

podpisali Prezes i Viceprezes

8261523

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "KAMIENICA 

POLSKA"

Kamienica Polska

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 120 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 130 000,00 zł. 2) Podany we wniosku 

termin realizacji zajęć sportowych niespójny: 

- pkt. VI tabela "termin i miejsce realizacji 

zajęć sportowych" 01-04-2018 r. do 31-10-

2018 r., - pkt. VII "program zadania" 01-07-

2018 r. do 31-10-2018 r. 

8261729 MKS IKAR Legnica Legnica
kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

31 500 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu( 58 500zł)

8261782
Gminny Klub Sportowy 

"Błękitni" Stoczek
Stoczek

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

informacją uzupełniającą do sprawozdania 

finansowego (16 000 zł) a wnioskiem (10 

000 zł). 

8261949
Ludowy Klub Sportowy 

"Błękitni" Psary Polskie
Psary Polskie

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8261995

Uczniowski Klub Sportowy 

"Dwójka" przy szkole 

podstawowej Nr 2 im. 

Świętej Jadwigi Królowej

Nowy Sącz
Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok



8262048

GORLICKI KLUB 

SPORTOWY GLINIK 

GORLICE

GORLICE

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (136 960.38 zł) 

a wnioskiem (127 000 zł).  

8262551
Klub Sportowy "OLENDER" 

Sól
Sól

Brak sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj. 2017 r. 

8262581
Miejski Klub Sportowy 

"STAL" Poniatowa
Poniatowa

brak uczestników zadania w pkt VI wniosku

8262903

Gminny Klub Sportowy 

"Moszczanka" 

Moszczenica

Moszczenica

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (62 000 zł) a 

wnioskiem (52 000 zł). 

8263139

Stowarzyszenie Ludowy 

Klub Sportowy Wektra 

Dziewule

Zbuczyn Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

kserokopii dokumentów (statut).

8263259

Gminny Ludowy Klub 

Sportowy OMEGA Stary 

Zamość

Stary Zamość

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa lub jednego z 

wiceprezesów oraz głównego księgowego 

względnie kierownika biura. Wniosek 

podpisał Prezes i Wiceprezes.

8263529 UKS "AZYMUT" Dębów Przeworsk - niespójna kwota dotacji między wnioskiem 

( 4 tys. zł ) a spr. finansowym (14 tys. zł)

8263646 UKS Junior Jankowice

Brak upoważnienia dla osób podpisujących 

wniosek. Zgodnie ze statutem wymagane są 

podpisy dwóch upoważnionych członków 

Zarządu



8263685
Ludowy Zespół Sportowy 

"Błysk" Daniszyn
Daniszyn

BRAK:  -Sprawozdania finansowego 

zawierającego informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych (lub dodatkowa informacja 

uzupełniająca) za ostatni rok obrachunkowy; 

- Aktualnego odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego Rejestru 

Sądowego albo zaświadczenia lub informacja 

sporządzona na podstawie ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację 

daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy; - 

Statutu wnioskodawcy potwierdzonego za 

zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy.  

8263737
Sopocka Akademia 

Piłkarska
Sopot

Brak sprawozdania finansowego, statut 

niepodpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8263796

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Klub Sportowy 

Kolejarz Stróże

Stróże

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8263995
Piłkarski Klub Sportowy 

Racot
Kościan

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8264328
Ludowy Klub Sportowy 

"Mazowsze"
Stężyca

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego Kopia statutu 

niepotwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez członków zarządu

8265045
Ludowy Klub Sportowy 

,,Rój"
Żory

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8265378
Parafialny Klub Sportowy 

JÓZEFKA
Chorzów

Wniosek odrzucony formalnie. W  

dokumentach finansowych nie 

uwzględniono kwoty dotacji z MSiT. 



8265783
Miejski Klub Sportowy w 

Dobrym Mieście
Dobre Miasto Brak upoważnienia dla członka zarządu do 

zaciągania zobowiązań majątkowych.

8266160
Pawłowicki Klub Karate 

Kyokushin 
Pawłowice

Wniosek pkt. VI rodzaj sprzętu sportowego 

(specyfikacja) podano zakup głośnika 

bezprzewodowego, który nie jest sprzęt 

sportowy do przeprowadzenia zajęć (sekcja 

karate). 

8266238 Klub Sportowy Orient Częstochowa

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku.

8266397
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Krzywin
Krzywin

Podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy (na wniosku 

i załączonych dokumentach) -  błędnie 

podpisana dokumentacja przez Prezesa i 

dwóch Wiceprezesów (brak dołączonego 

pełnomocnictwa) zgodnie ze Statutem 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli, w tym 

Prezesa, księgowej i INNEJ OSOBY, KTÓREJ 

WALNE ZEBRANIE UDZIELIŁO 

PEŁNOMOCNICTWA.  Ponadto, aktualnym 

wypisie z ewidencji w składzie zarządu nie 

ma księgowego.

8266434 LKS "ZAMEK" Grodziec Grodziec

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8266656
SZKOŁA PIŁKI NOŻNEJ 

SZAMOTUŁY
SZAMOTUŁY

Do wniosku nie dołączono sprawozdania 

finansowego za 2017 r. 

8266982
Towarzystwo Wioślarzy 

Polonia T.z. w Poznaniu
Poznań

Brak Statutu Klubu.

8267115
Komunikacyjny Klub 

Sportowy Kolejarz
Gliwice

Brak we wniosku w pkt. VI podanej łącznej 

liczby uczestników zajęć sportowych (nie 

uzupełniona tabela).

8267315
Uczniowski Klub Sportowy 

Set Starogard Gdański
Starogard Gdański

W załączonym zaświadczeniu nr 

KS.4221.7.2018 z dnia 8.02.2018 r. brak daty 

rejestracji klubu, co uniemożliwiło 

stwierdzenie czy dany klub działa minimum 

3 lata- wymóg Programu Klub 2018.

8267389
KS Lasowiak Wola 

Baranowska
Wola Baranowska

Brak informacji o liczbie zawodników w 

klubie - niewypełniony p. X wniosku. Data 

wpisu do ewidencji na zaświadczeniu - 

20.03.2016 r.- brak udokumentowanej 

działalności klubu 3 lat.



8267675
Klub Sportowy LZS Solniki 

Małe
Solniki Małe

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wykazaną w informacji 

dodatkowej do sprawozdania finansowego.

8267698
Ludowy Klub Sportowy 

Janowiec Wielkopolski

Janowiec 

Wielkopolski

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (77 800 zł) a 

wnioskiem (77 000 zł) 

8267727
MUKS "Wiking" Tomaszów 

Maz.
Tomaszów Maz.

Stempel Poczty Polskiej z dnia 9.05.2018 r.

8267761
Gminny Klub Sportowy 

"Sadownik-Waganiec"
Waganiec

Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Wniosek 

podpisał Prezes i Wiceprezes.

8267890
Jaworznicki Klub Bokserski 

"Jawor" Team 
Jaworzno Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

kserokopii dokumentów (statut).

8267913
KLUB SPORTOWY 

OPATÓWEK
OPATÓWEK

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (74 000 zł) a 

wnioskiem (64 000 zł) .

8267937
Ludowy Klub Sportowy 

"BOROWIEC" Straszęcin
Straszęcin

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku)

8268141
Luks Sportowa Czwórka 

Radom
Radom

wniosek nieprzesłany w systemie

8268318 LKSSępDroginia Droginia

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze KRS 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków zarządu: Prezes lub Wiceprezes, 

Sekretarz lub Skarbnik. Wniosek podpisał 

Prezes i Wiceprezes. Niespójność kwoty 

dotacji pomiędzy sprawozdaniem 

finansowym (27 900 zł) a wnioskiem (23 850 

zł) 

8268590
Rzeszowski Klub 

Badmintona 
Rzeszów

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak  wyciągu z ewidencji stowarzyszeń i na 

sprawozdaniu finansowym, rozbieżność 

wysokości otrzymanych dotacji w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku - we 

wniosku wpisano kwotę 8 000,00 zł w 

sprawozdaniu finansowym i merytorycznym 

kwotę 9 600,00 zł

8268612
Uczniowski Klub Sportowy 

Rodło Opole
Opole

Dołączono do wniosku niekompletny statut. 



8269463 UKS Akrobata Tarczyn

1. Błędnie wpisana dotacje we wniosku - 45 

000 zł, z RZS wynika, ze w 2017 r. klub 

otrzymał 54 000 zł dotacji. 2. Kopie 

dokumentów: bilans, RZS, , wypis i statut 

podpisane tylko przez Prezesa (brak podpisu 

Sekretarza/reprezentacja dwuosobowa).

8269648 UKS BIELAWIANKA Bielawa

- podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy (na wniosku 

i załączonych dokumentach)

8269728
Ludowy Klub Sportowy 

"Unia" w Łukawcu 
Łukawiec

We wniosku w pkt. III - kwota otrzymanych 

środków publicznych, nie została 

uwzględniona dotacja MSiT 10 000 zł (są to 

również środki publiczne) wyszczególniona 

w sprawozdaniu finansowym

8270344

SALOS Stowarzyszenie 

Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej 

"Don Bosco" 

Rzeszów
Niewypełniony pkt X (Informacja o liczbie 

uczestników w klubie

8270739
UKS Euro-Ekspert 

Nowogrodziec
Nowogrodziec

Do rachunku zysków i strat, zgodnie z 

wymogami programu nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r.  W 

rachunku zysków i strat brak pozycji dotacje.

8270785
Uczniowski Klub Żeglarski 

Michałowo
Michałowo

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak podpisu drugiej osoby (zg. ze statutem 

Paragraf 31) potwierdzającej zgodność na 

kserokopii statutu,  i na sprawozdaniu 

finansowym

8271307
ZAMBROWSKI KLUB 

KARATE KYOKUSHIN
ZAMBRÓW

Brak sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj. 2017 r. (informacja 

dodatkowa do sprawozdania nie jest sama w 

sobie sprawozdaniem finansowym lecz 

jeden z jej komponentów).



8271359
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy'Ogniwo"
Piwniczna-Zdrój

Błędna reprezentacja/brak upoważnienia. 

Zgodnie ze statutem wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków zarządu. 

Wniosek podpisał Prezes i Księgowa, która 

nie jest członkiem zarządu. Brak 

wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku) 

Niespójność daty pomiędzy pkt. VI a VII 

programem zadania 

8271388

UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "AKADEMIA 

JUDO RZESZÓW"

RZESZÓW

Błędna interpretacja sposobu reprezentacji. 

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. Podpisał 

się prezes i wiceprezes - brak 

upoważnienia/uchwały zarządu dla 

wiceprezesa.

8271879 KL "Bałtyk" Koszalin Koszalin

- w roku poprzedzającym złożenie wniosku 

lub bieżącym wnioskodawca uzyskał dotację 

ze środków publicznych w wysokości 

przekraczającej 200 tys. zł  - brak spr. 

finansowego - wydruk komputerowy z 

Krajowego Rejestru Sądowego nie zawiera 

daty umożliwiającej weryfikację daty wpisu 

do KRS

8271905
Ludowy Klub Sportowy 

"Promyk" Bolęcin
Bolęcin

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o otrzymanej kwocie 

dotacji w 2017 r.

8272228
Gminna Akademia Sportu 

"Rozwój Szerzyny 2015"
Szerzyny brak upoważnienia zarządu dla członków 

zarządu podpisujących wniosek

8272254

Uczniowski Klub Sportowy 

"Dwójka" Kostrzyn nad 

Odrą

Kostrzyn nad Odrą

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych.

8272736
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orlik"
Trzcińsko-Zdrój

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.



8272863
Sportowy Klub Tenisa 

Stołowego w Łomży
Łomża

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

upoważnień dla osób podpisujących 

(wiceprezes i skarbnik). Zgodnie ze statutem 

dokumenty podpisuje dwóch 

upoważnionych członków zarządu, w tym 

prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub 

upoważniony członek zarządu. 

8272908 UKS Celuloza Kostrzyn Kostrzyn nad Odrą

Niespójność liczy uczestników zajęć 

sportowych wskazanej w tabeli w pkt VI 

wniosku (40) a liczbą wskazaną w programie 

zadania- 80 uczestników. 

8272994
Uczniowski Klub Sportowy 

Budo Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk 

Mazowiecki

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  

8273471 GLKS Żyrzyniak Żyrzyn Żyrzyn
kwota dotacji przedstawiona we wniosku(63 

000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu( 73 000zł)

8273501

Gminne Towarzystwo 

Sportu Turystyki i 

Rekreacji ,, Latarnik" 

Choczewo

Choczewo

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

sprawozdania finansowego, brak statutu, 

brak upoważnienia dla skarbnika. jest spr. z 

wykonania zadania publicznego. 

8273566
KLUB KARATE DYNAMIC 

SWARZĘDZ
SWARZĘDZ

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8273928
Górowski Klub Sportowy 

CRESOVIA
Górowo Iławeckie

Brak upoważnienia/uchwały. Zgodnie z KRS 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli 

8273953
Uczniowski Klub Sportowy 

TROPS
Bystrzyca Stara

brak zawodników do 18 roku życia (pkt X 

wniosku)

8274177
Uczniowski Klub Sportowy 

Krakowiak 85
Krakow

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8274437
Gminny Klub Sportowy 

Tarnawatka

Wieprzów 

Ordynacki 

Do bilansu i RZS (brak pozycji dotacje) 

należało dołączyć informację 

dodatkową/uzupełniającą z kwotą 

otrzymanych środków publicznych w 2017 r.

8274576
Klub Sportowy "Dunajec" 

Nowy Sącz
Nowy Sącz

- wniosek wpłyną po terminie 



8275198
Uczniowski Klub Sportowy 

,,KLON" w Klonowej
Klonowa

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8275291
Stowarzyszenie Szkółka 

Piłkarska Straszęcin
STRASZECIN

Wniosek nie został wypełniony w p. X.

8275426
Ludowy Klub Sportowy 

Obrowiec
Obrowiec

Brak wniosku w wersji papierowej

8275448
Ludowy Klub Sportowy 

Malina - Piątek
Piątek

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Zgodnie 

z KRS wymagane jest współdziałanie dwóch 

osób: prezesa lub wiceprezesa oraz 

sekretarza lub głównego księgowego lub 

osób przez nich upoważnionych spośród 

członków zarządu. Wniosek podpisał prezes i 

wiceprezes. 

8275599 Ludowy Klub Sportowy Cieszewo

Do wniosku dołączono sprawozdanie z 

wykonania zadania publicznego, które nie 

stanowi sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395),  Ww. sprawozdania z wykonania 

zadania publicznego stanowi jedynie 

informację dodatkową/uzupełniającą o 

wysokości otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych w 2017 r. 

8275668

Dzielnicowy Klub 

Sportowy Czarni Kozłowa 

Góra

Piekary Śląskie

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (29 500 zł) a 

wnioskiem (19 500 zł) 

8275979
Uczniowski Klub Sportowy 

"Polonez" Nasielsk
Nasielsk

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego Błędna reprezentacja. 

Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy 

dwóch osób. Wniosek podpisał tylko Prezes 

8276208

Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej 

im. Józefa Niećko w 

Rudnie

Rudno

Przesłane dokumenty w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, nie są sprawozdaniem 

finansowym.

8276669 RUGBY TEAM OLSZTYN OLSZTYN

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.



8276934

Uczniowski Klub Sportowy 

Top przy Zespole Szkół Nr 

2 im. Ks. P. K. Sanguszki

Lubartów

wniosek nieprzesłany w systemie

8277136 Klub Sportowy Shindo Cieszyn

Brak upoważnienia. Zgodnie z KRS 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

upełnomocnionych członków zarządu, w tym 

Prezesa, Sekretarza lub innej osoby której 

udzielono pełnomocnictwa

8277275
Centrum Sportów Walki 

Champion
Lubawa

1. Rozbieżności dot. terminu realizacji zajęć 

sportowych pomiędzy pkt. VI a VII wniosku. 

2. Obóz sportowy nie może być tzw. 

„obozem dochodzeniowym” (polegającym 

na codziennym dochodzeniu uczestników na 

zajęcia sportowe, a następnie ich powrotem 

do miejsca zamieszkania) oraz musi odbywać 

się w innej gminie niż tej, w której 

prowadzone są regularne zajęcia sportowe 

objęte programem. Zarówno zajęcia 

sporowce, jak i obóz zostały zaplanowane w 

gminie Lidzbark.

8277419
Klub Sportowy "SMS" 

Niebylec
Niebylec

We wniosku w pkt. III - kwota otrzymanych 

środków publicznych, nie uwzględniono 

dotacji MSiT Program KLUB 2017 - 10 000 zł 

(wpisana została tylko dotacja  z Gminy - 60 

000 zł)

8277521
Uczniowski Klub Sportowy 

"Jantar" Gdynia przy ZSSO
Gdynia

1) Klub całość środków przeznaczyć jedynie 

na organizację obozu sportowego co jest 

niezgodne z ogłoszonym programem 

konkursowym. 2) Podana we wniosku łączna 

liczba uczestników zajęć sportowych jest 

niespójna: - pkt. VI wskazano 27 uczestników 

zadania, - pkt. VII "program zadania" 

wskazano 26 uczestników zadania.  

8277855
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY TROPS 
Goworowo

Wniosek wysyłany po terminie. MSiT nie 

może uznać wersji wysłanej 8.05.2018 r. na 

adres Senatorska 2 w Warszawie, z uwagi na 

fakt, iż ta korespondencja nie dotarła, po 

otrzymaniu zwrotu została ponowienie 

wysłana 29.05.2018 r.

8277942 KS Korona Stróżewo Chodzież

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wypisie z ewidencji klubów 

sportowych



8277994
Uczniowski Klub Sportowy 

„NIKA SPORT TEAM”
KRAKÓW

Do Sprawozdania Finansowego (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r.

8278020
Śródmiejski Uczniowski 

Klub Sportowy
Warszawa

Wniosek odrzucony formalnie. Wskazany we 

wniosku w pkt VI. Przedmiot i zakres 

wnioskowanego dofinansowania - zakres 

rzeczowy zadania; Przedmiot zakupu sprzętu 

sportowego lp. 5 -  kamera sportowa nie jest 

sprzętem niezbędnym do uprawiania danej 

dyscypliny sportu.  

8278059
Ludowy Klub Sportowy w 

Lubochni
Lubochnia

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (90 000 zł) a 

wnioskiem 75 000 zł).

8278258
UKS Huragan Sosnowiec 

przy SP 45
Sosnowiec

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r.

8278337
Legionowski Klub Sportów 

Walki TAJFUN
Legionowo

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8278398
LUDOWY KLUB 

SPORTOWY NIEDŹWIEDŹ
Kętrzyn

Brak dołączonej informacji 

dodatkowej/uzupełniającej informującej o 

kwocie przyznanych środków publicznych w 

2017 r. - wymóg programu.

8278448 UKS Chemik Olsztyn

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8278703
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orzeł"
Wielkie Oczy

Brak wymaganego Statutem podpisu 

Skarbnika pod wnioskiem.

8278863

Uczniowski Klub Sportowy 

"Trójka" przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w 

Działdowie

Działdowo

Brak kwoty dotacji w bilansie



8278903
Klub Sportowy Wisła 

Nowy Korczyn
Nowy Korczyn

Błędna interpretacja sposobu reprezentacji 

klubu. Dla ważności oświadczeń woli w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa 

lub wiceprezesa oraz głównego księgowego 

lub innych uprawomocnionych zarządu 

klubu. Podpisał się prezes i członek zarządu - 

brak upoważnienia/uchwały dla członka 

zarządu.

8279042
Ludowy Klub Sportowy 

,,ZIELONI"
Zborowskie

We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak informacji 

o liczbie zawodników w klubie do 18 roku 

życia (nieuzupełniona tabela).

8279215
Uczniowski Klub Sportowy 

"VICTORIA" Żegocina
Żegocina

Przedłożono kserokopia dokumentacji nie 

opatrzona potwierdzeniem (brak klauzuli) 

"za zgodność z oryginałem" przez osoby 

uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy.

8279352
Uczniowski Klub Sportowy 

"ORLIK"
Wiązownica

Brak sprawozdania finansowego, brak 

upoważnienia do podpisywania 

dokumentów dla Wiceprezesa - zgodnie ze 

Statutem wnioskodawcy.

8279532

Ludowy Klub Karate 

Kyokushin Budokai 

Łopuszno

Łopuszno

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego

8279639
Klub Sportowy "Taekwon" 

Kolbudy I.T.F.
Kolbudy

Błąd formalny - brak Statutu

8279685
Stowarzyszenie FST Sport 

Team
Toruń

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r.

8279766
Ludowy Klub Sportowy 

"Huragan" Gniewczyna
Gniewczyna 

Wniosek zgodnie z KRS powinny podpisać 3 

osoby: prezes, wiceprezes i skarbnik- 

podpisał tylko prezes ze skarbnikiem.

8279832
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy Sari Żory
Żory

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 60 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 70 000,00 zł.



8279878
Uczniowski Klub Sportowy 

Judo
Tuliszków

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8280024
Ludowy Klub Sportowy 

Poręba w Porębie Wielkiej
Poręba Wielka Brak podpisu Wiceprezesa na wniosku - 

zgodnie z KRS i Statutem.

8280165

Klub Sportowy Gminy 

Chełmża Cyklon 

Kończewice

Kończewice

Błędna reprezentacja. Wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków zarządu, 

wniosek podpisany tylko przez Prezesa Brak 

klauzuli za zgodność z oryginałem na kopii 

spr. finansowego

8280221
Ludowy Klub Sportowy 

,,Jamnica"
Dulcza Wielka

Brak upoważnienia dla sekretarza Klubu (§23 

Rozdział V. Majątek Klubu)

8280304
Klub Tenisowy Avia 

Świdnik
Świdnik

Na podstawie załączonej dokumentacji nie 

można jednoznacznie stwierdzić, że 

wnioskodawca prowadzi działalność przez 

okres dłuższy od 3 lat. Rachunek wyników za 

2017 r. podpisała za zgodność z oryginałem 

tylko Księgowa Klubu. Roczne sprawozdanie 

finansowe podpisał za zgodność z 

oryginałem p. Piotr Bartoszek, który zgodnie 

z decyzją Starosty Świdnickiego nie pełni 

funkcji prezesa Klubu.

8280329 UKS Baszta Wodzisław Ślaski

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wypisie z ewidencji klubów 

sportowych

8280382
Gorzowski Klub Golfowy 

Zawarcie

Gorzów 

Wielkopolski

Brak podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy pod 

wnioskiem.  Brak wyodrębnionej kwoty 

dotacji w spr. finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty 0 zł. wpisanej we 

wniosku)

8280720
Uczniowski Klub Sportowy 

"Dwójka" Radzymin
Radzymin Brak informacji o liczbie zawodników w 

klubie pkt. X

8280746
Miejski Klub Szachowy 

Rybnik
Rybnik

niewłaściwa specyfikacja sprzętu 

sportowego - rzutnik 

8281254 Giżycki Klub AIKIDO Giżycko Błąd formalny. Brak dokumentu 

potwierdzającego datę rejestracji klubu 



8281303
Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe
Dąbrowa

Wniosek odrzucony formalnie. Gminne 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe nie 

jest Klubem sportowym w rozumieniu 

zapisów Programu Klub 2018. Kwota dotacji 

we wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

wynikającą ze sprawozdania finansowego za 

2017 r.

8281328
Klub Sportowy Dąb 

Bolewice
Bolewice

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego

8281501
Ludowy Klub Sportowy 

LKS"Skalni"Zaskale
Zaskale

Statut niepoświadczony i niepodpisany "za 

zgodność z oryginałem" przez osoby 

upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy.

8281532 Klub Sportowy Tarłów Tarłów

różne terminy prowadzenia zajęć w punkcie 

VI i VII wniosku. Termin z punktu VII 

wykracza poza termin realizacji zadania 

przewidziany w programie(30.11)

8281763
Uczniowski Klub Sportowy 

Pilawa w Moskorzewie
Moskorzew

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego (informacji uzupełniającej).

8281801
KLUB KARATE KAMIKAZE 

W SZCZECINIE
Szczecin

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8281823
Ostrowski Klub Sportowy 

"OKS OSTRÓW WLKP."

Ostrów 

Wielkopolski

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8281845 Pogoń Łobżenica Łobżenica
Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

brak możliwości weryfikacji daty wpisu do 

ewidencji klubów sportowych.



8282003

Stowarzyszenie Sportowo-

Kulturalne KS Stary 

Wielisław

Stary Wielisław

1) Brak dołączonego do wniosku aktualnego 

wydruk komputerowy z KRS. 2) Przedłożono 

kserokopia dokumentacji nie opatrzona 

potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" 

przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy (klauzula 

oraz podpisy). 3) Wniosek pkt. X ppkt. 1 brak 

informacji o liczbie zawodników w klubie do 

18 roku życia. 4) Zgodnie ze statutem § 24 

ust. 1 brak dołączonej do wniosku 

upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla 

Prezesa i Wiceprezesa ("...wymagane jest 

współdziałanie upełnomocnionych 

przedstawicieli Zarządy Stowarzyszenia: 

Prezesa, Wiceprezesa łącznie").

8282643 KP Victoria Ostrzeszów Ostrzeszów

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 110 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 111 900,00 zł. 2) Przedłożono 

kserokopia dokumentacji (statut) nie 

opatrzona potwierdzeniem "za zgodność z 

oryginałem" przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy.

8282665
Uczniowski Klub Sportowy 

SHIZOKU
Ostróda

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. W 

rachunku znajduje się pozycja "A II" inne 

przychody określone statutem (kwota taka 

jak we wniosku, tj. 18 000 zł - na tej 

podstawie nie można zweryfikować czy są to 

dotacje, czy w ramach tej pozycji są inne 

koszty np. darowizny, wpłaty, 1% czy środki 

od sponsorów.

8282707
GLZS KORONA POGOŃ 

STAWISZYN
Stawiszyn

niespójny termin realizacji zadania. W 

programie wskazano do 30.11 czyli wykracza 

poza termin programowy



8282823
Ludowy Klub Sportowy 

„Promień”
Przeginia

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8283044
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY MAX BASKET

Wysokie 

Mazowieckie

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8283526
Uczniowski Klub Sportowy 

MAT
Zabrze

Wersja papierowa wniosku została 

poprawiona odręcznie w pkt. III kwota 

otrzymanych środków publicznych, wersja 

elektroniczna z inną kwotą dotacji.  W 

przypadku, gdy wnioskodawca zauważy błąd 

już po wysłaniu wniosku, jedyną możliwością 

ponownego wysłania, jest założenie nowego 

ID oraz przesłanie prawidłowo wypełnionego 

wniosku  - Ogólne zasady wypełniania 

wniosku w Programie KLUB.

8283615
Klub Sportowy 

Bombardier
Gdynia

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(brak dodatkowej informacji uzupełniającej) 

za ostatni rok obrachunkowy.

8283654 Klub Sportowy ISKRA Jawornik Polski Brak łącznej liczby uczestników zajęć.



8284427

Ludowy Uczniowski 

Katolicki Klub Sportowy 

LUKKS

Kielce

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r. 

(sama informacja dodatkowa do 

sprawozdania finansowego nie jest sama w 

sobie sprawozdaniem finansowym). 2) 

Przedłożona kserokopia dodatkowej 

informacji do sprawozdania finansowego nie 

opatrzona potwierdzeniem "za zgodność z 

oryginałem" przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy (klauzula 

oraz podpis). 3) Brak klauzuli "za zgodność z 

oryginałem" na kserokopii dokumentu 

(statut).

8284727
Klub Sportowy Klif 

Chłapowo
Chłapowo

Wniosek odrzucony formalnie. Błędna kwota 

dotacji podana we wniosku. Nie 

uwzględniono dotacji z MSiT. Powinno być 

70 tys. 

8284930 UKS Sokolik Krosno Krosno

Kopia spr. finansowego niepotwierdzona za 

zgodność z oryginałem Brak wyodrębnionej 

kwoty dotacji w spr. finansowym (brak 

możliwości zweryfikowania kwoty wpisanej 

we wniosku) Niespójność daty i liczby 

zawodników pomiędzy pkt VI a VII 

programem zadania  

8285153
Uczniowski Klub Sportowy 

"Żagle"
Warszawa

1) Wniosek pkt. VII "program zadania" 

wynika, że wnioskodawca będzie realizował 

zajęcia w zakresie jednej sekcji (koszykówka) 

a wnioskowana kwota wynosi 15 000,00 zł. 

niezgodne z ogłoszonym konkursem pkt. VI 

ppkt. 8) „główne warunki realizacji”. 2) 

Łączna liczba uczestników zajęć sportowych 

podana we wniosku w pkt. VI "tabela" 

niespójna z liczbą uczestników wskazaną w 

pkt. VII "program zadania".

8285176
Klub Sportowy Triathlon 

Rawa
Rawa Mazowiecka

Dołączono sprawozdanie finansowe na 2016 

r.



8285198

Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

"Gulon"

Zakliczyn

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8285298
Ognisko TKKF Chełm 

Spółdzielczy
Gdańsk

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 

(§ 32 "...wymagane jest współdziałanie 

Prezesa lub Wiceprezesa, Sekretarza lub 

Skarbnika albo innych członków Zarządu 

upoważnionych przez Zarząd Ogniska"). 2) 

Podana we wniosku łączna liczba 

uczestników zajęć sportowych jest 

niespójna: - pkt. VI wskazano 38 uczestników 

zajęć, - pkt. VII "program zadania" wskazano 

21 uczestników zajęć. 

8285477
Uczniowski Klub Sportowy 

Conrad Gdańsk
Gdańsk

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (86 220 zł) a 

wnioskiem (71 220 zł) 

8285642
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Grabia Kolumna
Łask-Kolumna

Sprawozdanie finansowe podpisane tylko 

przez Głównego Księgowego. Brak podpisów 

członków zarządu/osób uprawnionych do 

reprezentowania klubu

8285915
GMINNE TOWARZYSTWO 

SPORTOWE PRZYWIDZ
PRZYWIDZ

Kopia statutu niepotwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy. Jest podpis 

z up. wójta

8286144
Akademia Taekwon-do 

Lutynia
Lutynia

Statut nieopatrzony potwierdzeniem "za 

zgodność z oryginałem" i niepodpisany przez 

osoby uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

8286419
Ludowy Klub Sportowy 

"Sokół" Bralin
Bralin

- niespójność kwot dotacji- kwota dotacji we 

wniosku to 20 tys. zł a w spr. finansowym 35 

tys. zł



8286824
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy ASIK
Domaniewice

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 54 000,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 74 642,00 zł.

8287118 MKS Olavia Oława

1) Brak sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj. 2017 r.  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) Podana we wniosku łączna 

liczba uczestników zajęć sportowych jest 

niespójna: - pkt. VI wskazano 45 uczestników 

zajęć, - pkt. VII "program zadania" wskazano 

30 uczestników zajęć. 

8287387 UKS Zawojak Zawoja

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 22 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 40 000,00 zł. 2) Z przedłożonej 

dokumentacji - KRS - nie wynika aby Klub 

prowadził formalnie zarejestrowaną 

działalność sportową co najmniej 3 lata 

(data rejestracji KRS 31-08-2017 r.) 3) Brak 

klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

kserokopii dokumentów.

8287659 UKS Feniks Rydułtowy Rydułtowy
kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

23 000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(27 200 zł)

8287716
Ludowy Klub Sportowy 

Węgrowianka Wegrowo
Węgrowo

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8288108
Uczniowski Klub Sportowy 

DERBY 356
Warszawa Spr. finansowe niepodpisane przez członków 

zarządu, tylko przez biuro rachunkowe



8288356
Gminny Klub Sportowy 

Polonia Ilowo
Iłowo-Osada

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8288454
Uczniowski Klub Sportowy 

"SATORI
Mikołów

brak potwierdzenia dot. dotacji za rok 2017

8288591
Gimnazjalny Uczniowski 

Klub Sportowy "Dwójka"
Łomża

Brak załączonego do wniosku statutu.

8288781
Uczniowski Klub Sportowy 

Pogórze
Świątniki Górne

Wniosek przesłany po terminie Błędna 

reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Wniosek 

podpisał Prezes i Skarbnik 

8288884

Stowarzyszenie Gminny 

Klub Sportowy OSSA w 

Biskupcu

Biskupiec

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego. Przesłano 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego 

8288945
Uczniowski Klub Sportowy 

"Żeglarz"
Wrocław

W załączonym sprawozdaniu finansowym 

nie wyszczególniono kwoty dotacji 

otrzymanych ze środków publicznych.

8289074
Uczniowski Klub Sportowy 

"Żaczek" Połaniec
Połaniec

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.4 programu- statut 

niepotwierdzony za zgodność z oryginałem 

8289332
Ludowy Klub Sportowy 

Błękitni Siedlanka
Siedlanka

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. W 

rachunku znajduje się pozycja "A i B" 

Przychody z działalności statutowej i Koszty 

działalności statutowej (kwota taka jak we 

wniosku, tj. 38 500 zł - na tej podstawie nie 

można zweryfikować czy są to dotacje, czy w 

ramach tej pozycji są inne koszty np. 

darowizny, wpłaty, 1% czy środki od 

sponsorów. 



8289809
Uczniowski Klub Sportowy 

"Absolwent Sport-Club"
Olsztyn

1. Brak aktualnego zaświadczenia 

umożliwiającego weryfikację daty wpisu do 

ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy do ewidencji klubów 

sportowych (jest tylko decyzja zmieniająca). 

2. We wniosku w pkt. III kwota otrzymanych 

środków publicznych w 2017 r. nie została 

wykazana dotacja MSiT 15 000 zł - 

wynikająca ze sprawozdania finansowego.

8290011

LUDOWY ZESPÓŁ 

SPORTOWY PIEKIEŁKO 

PRZYKWA

Przykwa

Brak informacji na statucie o osobach 

upoważnionych do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych natomiast z wypisu z ewidencji 

starosty wynika, że dwie osoby są 

upoważnione tj. Prezes i Wiceprezes. 

Wniosek podpisał tylko Prezes Klubu. 

8290109 Brda Rytel Rytel Wniosek odrzucony formalnie.

8290202
Stowarzyszenie Sportu i 

Rekreacji w Kramsku 
Kramsk 

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - brak sprawozdania 

finansowego 

8290228
Miejski Klub Sportowy w 

Korszach
Korsze

- Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(lub dodatkowa informacja uzupełniająca) za 

ostatni rok obrachunkowy

8290640
Klub Sportowy "SKARBY" 

Środa Śląska
Środa Śląska

Brak sprawozdania finansowego Kopie 

dokumentów niepotwierdzone za zgodność 

z oryginałem (wypis, uchwała) Brak klauzuli 

za zgodność z oryginałem na statucie

8290824
Minsko-Mazowiecki Klub 

Siatkarski
Mińsk Mazowiecki

Wniosek jest niekompletny, brakuje 

informacji w pkt. X (Informacje o działalności 

wnioskodawcy). Wnioskodawca nie wykazał 

liczby zawodników w klubie do 18 r. ż. w 

podziale na posiadających licencje i nie 

posiadających licencje. Wnioskodawca nie 

przedstawił sprawozdania finansowego w 

rozumieniu  art. 46 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, 

przekazano jedynie sprawozdanie z 

udzielonej dotacji z budżetu jst.



8290872
Ludowy Klub Sportowy 

Trasa
Zielona Góra

Przedstawione upoważnienie/uchwała 

podpisana tylko przez Prezesa. Zgodnie ze 

statutem uchwały zarządu podejmowane są 

zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy liczby osób 

uprawnionych do głosowania.

8290895

BOKSERSKI KLUB 

SPORTOWY „TIGER” W 

ŁOMZY

Łomża

Błąd w reprezentacji Klubu. Podpis osoby 

nieupoważnionej do zaciągania zobowiązań 

majątkowych. Jest podpis Sekretarza zamiast 

Skarbnika co wynika z § 37 Statutu Klubu.

8290940
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Feniks Radymno
Radymno Wniosek odrzucony formalnie. Brak wniosku 

w formie papierowej.

8290995
MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

OLIMPIA KOWARY
KOWARY

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8291045
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju HYAK
Świebodzin Brak spr. finansowego, dołączono tylko 

oświadczenie o kwocie otrzymanej dotacji

8291274
KLUB SPORTOWY CREDO 

FUTSAL PIŁA
Piła

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wypisie z ewidencji klubów 

sportowych

8291538
Klub Sportowy Sudety 

Kamienna Góra
Kamienna Góra

Kopia wypisu z księgi ewidencyjnej oraz 

statut nie opatrzone klauzulą "za zgodność z 

oryginałem". Niespójna kwota dotacji w 

sprawozdaniu finansowym (5899,99 zł) a 

wnioskiem (0 zł).

8291579
KLUB SPORTOWY 

"ZŁOCZEWIA ZŁOCZEW
ZŁOCZEW

Brak upoważnienia/uchwały. Do zaciągania 

zobowiązań majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch uprawnionych 

przedstawicieli zarządu

8291765
Ludowy Klub Sportowy 

Jodłowa
Jodłowa

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

brak upoważnienia dla członków 

zarządu(Rozdział VI punkt 33 statutu), Statut 

i sprawozdanie finansowe podpisała tylko 

jedna osoba wymagane 2 (Rozdział VI punkt 

33 statutu)

8291816
Ludowy Klub Sportowy 

,,TUR"Milejów
Milejów

Brak upoważnienia/uchwały. Zgodnie ze 

statutem wymagane jest współdziałanie 

dwóch umocowanych przedstawicieli 

zarządu



8291881
SKF Klub Sportowy Ex 

Siedlce Gdańsk
Gdańsk

Załączona kopia (wydruk skanu) 

sprawozdania finansowego nie została 

opatrzona klauzulą "za zgodność z 

oryginałem"  z podpisami osób 

upoważnionych do reprezentacji 

Wnioskodawcy.

8292057
Akademia Piłkarska 

Błękitni Inowrocław
Inowrocław

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem oraz 

podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy na kopii 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz 

dokumentach finansowych. Brak 

wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8292084

Stowarzyszenie 

Uczniowski Klub Sportowy 

Maratończyk przy Sp nr 11

Ostrów 

Wielkopolski

1. Do wniosku nie dołączono sprawozdania 

finansowego (bilansu i rachunku zysków i 

strat) w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 

września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 395), Dołączono CIT-8, który 

zgodnie z zapisami programu rozumiany jest 

jako informacja dodatkowa zawierająca 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji w 2017 r. 2. Pkt. VII 

wniosku/program zadania został nie 

dokończony/ nie dopisany. 3. Ręczniki nie 

stanowią sprzętu sportowego. 

8292247
Ludowy Klub Sportowy 

"Zameczek" Czernica
Czernica

Brak kompletu dokumentów, do wniosku nie 

został dołączony Statut. W formularzu 

wniosku wykazana kwota otrzymanych 

środków publicznych jest niezgodna z 

podaną w sprawozdaniu finansowym kwotą 

otrzymanych w 2017 roku dotacji.  We 

wniosku nie została podana informacja o 

liczbie zawodników w klubie w podziale na 

posiadających i nieposiadających licencje.

8292880

Krośnieńskie 

Stowarzyszenie Tenisa 

Stołowego

Krosno

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8293166 KS OiZ PŁ Sparta Łódź Łódź
Sprawozdanie finansowe niepodpisane przez 

osoby uprawnione/upoważnione do  

reprezentowania wnioskodawcy. 



8293433

LUDOWY ZESPÓŁ 

SPORTOWY STYNA 

GODZISZEWO

Godziszewo

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 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.

8293565 ARS KLUB KYOKUSHINKAI Limanowa

We wnioski w pkt. III kwota otrzymanych 

środków publicznych za 2017 r. wpisano 0 zł, 

z informacji dodatkowej do sprawozdania 

finansowego  wynika, że klub w roku 

ubiegłym otrzymał dotację z Urzędu Miasta i 

Urzędu Marszałkowskiego.

8293864
Gminny Ludowy Klub 

Sportowy "Andrespolia"
Wiśniowa Góra

- wniosek wysłany po terminie 

8294064

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY ZJEDNOCZENI 

GMINA BEŁCHATÓW

BEŁCHATÓW

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 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 sprawozdania 

finansowego - zgodnie z programem 

wymagane jest sprawozdanie finansowe w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj. 2017 r.

8294146

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY „JAWOR” 

Jawornik

Myślenice

1. rozbieżności w kwocie dotacji, zgodnie z 

przesłana dokumentacją - informacją 

dodatkową i sprawozdaniem finansowym 

klub w 2017 r.otrzymał 29 000 zł dotacji, 

natomiast we wniosku wpisano 19 000 zł. 2. 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera kwoty 

dotacji z MSiT, program klub 2017.



8294251
Uczniowski Klub Sportowy 

Judo Fight Club
Warszawa

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8294916
UKS MOKSiAL "RZEPIÓR" 

SZKLARSKA PORĘBA

SZKLARSKA 

PORĘBA

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 

spośród następujących: Prezesa, 

Wiceprezesa i Sekretarza").  2) Przedłożony 

wniosek w wersji papierowej niezgodny z 

wersja elektroniczną.

8295455
Klub Sportowy "Świt" 

Baranowo 
Baranowo

Brak sprawozdania finansowego.

8295652 UKS Dwójka Rydułtowy Rydułtowy

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Brak we wniosku uzupełnionej 

tabeli dotyczącej osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy, składania 

oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań /zgodnie z pkt IV ppkt 2./.

8295787
LKS Grodzisko 

Raciechowice
Raciechowice

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8295810 Klub Sportowy M-Team Kraków
Błąd formalny - brak sprawozdania 

finansowego za rok 2017

8295930
Gminny Klub Sportowy w 

Goscieradowie

Gościeradów 

Ukazowy

We wniosku w pkt. III  - kwota otrzymanych 

środków publicznych w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku, nie 

została wpisana kwota 40 000 zł dotacji, 

wynikająca ze sprawozdania finansowego.

8295962

Klub Uczelniany AZS 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w 

Skierniewicach

Skierniewice
Wniosek odrzucony formalnie. Inne 

nazwisko Prezesa we wniosku i załączonych 

dokumentach. 

8296062
Wiejski Klub Sportowy 

Rasel Dygowo
Dygowo

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku. Klub dołączył tylko bilans z którego 

nie wynika kwota dotacji.



8296259
Miejsko- Gminny Klub 

Sportowy 
Baborów

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8296355
Uczniowski Klub Judo 82 

Warszawa
Warszawa

1. Kopia Wyciągu podpisana za zgodność z 

oryginałem przez Prezesa (brak podpisu 

Sekretarza) 2. Statut podpisany za zgodność 

z oryginałem przez Prezesa (brak podpisu 

Sekretarza) 3. Kopia Sprawozdania z 

działalności Stowarzyszenia za 2017 r. (brak 

dwóch podpisów i klauzuli za zgodność) 4. 

Kopia Bilansu i RZS (brak dwóch podpisów i 

klauzuli za zgodność na obu dokumentach) 

Do składania oświadczeń woli, w zakresie 

podejmowania zobowiązań majątkowych 

uprawnionych (zgodnie ze Statutem) jest 

dwóch członków zarządu działających 

łącznie. 

8296383
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "Stilon"
Gorzów Wlkp.

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8296431
Mazowiecki Klub Karate 

Tradycyjnego Nikobushi
Czarny Las

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. W 

rachunku znajduje się pozycja "2" Inne 

przychody określone statutem (kwota taka 

jak we wniosku, tj. 15 000 zł - na tej 

podstawie nie można zweryfikować czy są to 

dotacje, czy w ramach tej pozycji są inne 

koszty np. opłaty pobierane z tytułu obozu 

sportowego, darowizny, 1% czy środki od 

sponsorów.

8296810
Klub Sportowy PV Volley 

Krapkowice
Krapkowice

Brak sprawozdania finansowego

8296866
Uczniowski Klub Sportowy 

"Gol" Bieruń
Bieruń

Nie uwzględniono we wniosku dotacji 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 10 000 zł - 

należało wpisać wszystkie otrzymane przez 

klub dotacje ze środków publicznych.



8296913 Bocheński Klub Sportowy Bochnia

Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(lub dodatkowej informacji uzupełniającej) 

za ostatni rok obrachunkowy 

8296960
KLUB PIŁKARSKI ''GÓRNIK 

WIERZBINEK''
Wierzbinek

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

błędnie wypełniony formularz wniosku w 

pkt. III - kwota otrzymanych środków 

publicznych nie uwzględnia dotacji z MSiT w 

wysokości 10 000 zł ( w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku).

8297059
Stowarzyszenie Promień w 

Krzywiniu 
Krzywiń

Przesłane dokumenty w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, nie są sprawozdaniem 

finansowym.

8297447 LKS Rudołtowice-Ćwiklice Rudołtowice

1. Zgodnie z zapisami programu pkt. VI 

Główne warunki realizacji zadania podpunkt 

4) uczestnikami zajęć oraz obozów 

sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub 

młodzież do 18. roku życia. We wniosku w 

pkt. VII programu zadania zawodnicy biorący 

udział w programie są w wieku 14-19 lat. 2. 

We wniosku w pkt. X tabela dot. informacji o 

liczbie zawodników do 18 roku życia nie 

została wypełniona. 3. Rozbieżności dot. 

kwot dotacji za 2017 r. pomiędzy wnioskiem 

(32 000 zł) a rachunkiem wyników i strat (41 

600 zł) 

8297539
Klub Sportowy KS "Wisła" 

Józefów
Józefów nad Wisłą

Sprawozdanie finansowe: rachunek wyników 

i bilans nie zawierają informacji o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za 2017 r. Zgodnie z 

wnioskiem dotacja dla klubu wynosiła 40 

000. 

8297705

Klub Rekreacyjno-

Sportowy Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej SPORTOWIEC

Częstochowa
Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (22 000 zł) a 

wnioskiem (0 zł).

8297966 MUKS Warta Gorzów
Gorzów 

Wielkopolski

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.3 programu- brak możliwości 

weryfikacji daty wpisu do rejestru (brak daty 

na zaświadczeniu)



8297989 MUKS SZOK BOJANOWO Bojanowo

1) Przedłożono kserokopia dokumentacji nie 

opatrzona potwierdzeniem "za zgodność z 

oryginałem" przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy (brak 

podpisów). 2) Brak sprawozdania 

finansowego - zgodnie z programem 

wymagane jest sprawozdanie finansowe w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy tj. 2017 r. (do wniosku 

dołączono jedynie sprawozdanie końcowe z 

wykonania zadania publicznego). 3) Wniosek 

niezgodny z ogłoszonym programem 

konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 pkt. 3) 

„wymagane dokumenty” - brak możliwości 

weryfikacji daty rejestracji  ponieważ na 

wypisie z ewidencji starosty właściwego ze 

względu na siedzibę klubu brak takiej 

informacji. 4) Podany we wniosku termin 

realizacji zajęć sportowych niespójny: - pkt. 

VI tabela "termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 02-01-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 02-01-2018 r. do 

30-11-2018 r. (termin końcowy wykracza 

poza program konkursowy).

8298012
Klub Sportowy "Żak" w 

Wałczu
Wałcz

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Przedłożona kserokopia 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji starosty 

nie opatrzona potwierdzeniem "za zgodność 

z oryginałem" przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy (brak 

klauzuli i podpisu).

8298041
Gminny Klub Sportowy 

Czarni Rozprza
Rozprza

Wniosek pkt. III deklarowana kwota (44 

000,00zł) otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 (tj 54 

000.00zł)



8298295 Klub Sportowy HEROSI Świebodzin

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy

8298351
Klub Siatkarski Błękitni 

Ropczyce
Ropczyce

Brak w załączonym sprawozdaniu 

finansowym informacji o kwocie 

otrzymanych środków publicznych w 2017 r.

8298723
Klub Sportowy 

"Górnik"Sosnowiec
Sosnowiec

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy. 2) Statut nie 

opatrzony potwierdzeniem "za zgodność z 

oryginałem" przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy. 3) Brak we 

wniosku wskazanej drugiej osoby 

upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych (pkt. IV ppkt. 2). 

8298772 UKS BEREJ BOXING LUBLIN Lublin 

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 46 579,00 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 47 164,00 zł.

8299027 Klub Sportowy Bat Sierakowice

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (141 503,52 zł) 

a wnioskiem (127 200 zł) 

8299197
Uczniowski Klub Sportowy 

"Lipnik"
Bielsko-Biała

Na wniosku odręczne poprawki w dacie 

rejestracji Klubu (niedopuszczalne są 

rozbieżności pomiędzy wersją papierową a 

elektroniczną).  Kwota dotacji we wniosku 

niezgodna z kwotą dotacji wynikającą ze 

sprawozdania finansowego za 2017 r.



8299220
Uczniowski Klub Sportowy 

„Orzyc” 
Krasnosielc

niespójne daty realizacji zadania między pkt 

VI wniosku a programem zadania z punktu 

VII

8299573
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "Lubzina"
Lubzina

Brak dołączonej informacji 

dodatkowej/uzupełniającej zawierającej 

kwotę uzyskanych przez klub dotacji w 2017 

r.  Zgodnie z wnioskiem klub otrzymał 36 

000 zł środków publicznych.

8299711
MGKS Huragan 

Pobiedziska
Pobiedziska

Brak w zaświadczeniu z dnia 30.01.2017 r. 

zapisu umożliwiającego weryfikację daty 

wpisu do ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy. We wniosku 

brakuje imion i naziwsk osób upoważnionych 

do podpisywania oświadczeń woli. 

Dokumenty powinny być wypełnione 

starannie. 

8299853

Gminny Klub Sportowy 

"ZJEDNOCZENI'' 

Przytoczna

Przytoczna

Brak podpisu na wniosku drugiej osoby 

upoważnionej zgodnie z zapisem w Statucie. 

Poprawiona kwota na wniosku. Wersja 

elektroniczna i papierowa wniosku musi być 

zgodna.

8299883
Hutniczy Klub Sportowy 

Odra Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie

kwota dotacji przedstawiona we wniosku( 

68 000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(85 000 zł) 

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu. Brak uchwały dla 

osób podpisujących wniosek 

8299908

  STOWARZYSZENIE KLUB 

SPORTOWY OSICZANKA 

OSICE

SUCHY DĄB

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (17 000 zł) a 

wnioskiem (12 458,97 zł) 

8299979

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "Przyjaciół 

Sportu"

Kostrzyn nad Odrą

1) Brak przedłożonego wniosku o 

dofinansowanie w wersji papierowej. 2) Brak 

sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r.

8300102
Gminny Ludowy Klub 

Sportowy w Dobrczu
Dobrcz

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 116 000,00 zł.



8300130
Uczniowski Klub Sportowy 

Dąbrówka-Synchro Poznań
Poznań

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego- z wyjaśnieniem do 

sprawozdania

8300204
Uczniowski Klub Sportowy 

„UKS Ostrówek”
Ostrówek

1. Dokument pn. "Informacje ogólne do 

sprawozdania finansowego" nie został 

podpisany przez żadnego członka zarządu. 

(przybito pieczątkę za zgodność, ale brak 

podpisów). 2. Statut oraz pozostałe kopie 

dokumentów dołączone do wniosku zostały 

podpisane tylko przez Sekretarza 

(reprezentacja dwuosobowa).

8300251 Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8300476

Ludowo Uczniowski Klub 

Sportowy"RADLOVIA-

Radłów

Radłów

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

we wniosku w pkt. III podano kwotę 

otrzymanych środków publicznych w 2017 r. 

w wysokości 118 000 zł , a z informacji 

dodatkowej  za 2017 r. wynika  iż kwota 

przyznanych dotacji  to 136 690,93 zł.

8300807
Kłobucki Klub Pływacki 

Delfin 
Kłobuck

1) Deklarowana 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 12 

000,00 zł. 2) Brak możliwości weryfikacji 

podpisu na kserokopii dokumentów (parafka 

bez pieczątki imiennej, brak czytelnych 

podpisów). 



8300974
Gminny Klub Sportowy 

Komprachcice
Komprachcice

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r. 2) 

We wniosku w pkt. VI termin i miejsce 

realizacji zajęć sportowych podano datę 

zakończenia zajęć 15-11-2018 r. natomiast w 

pkt. VII Program zadania podano datę 

zakończenia zajęć 30-11-2018 r. (termin 

wykracza poza założenia programu).

8301332

Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju sportu gminy 

Czermin "Trzy do Zera"

Czermin

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8301485
KLUB SPORTOWY 

"GWARDIA" BIAŁOŁĘKA
Białołęka

wniosek odrzucony z przyczyn formalnych - 

wszystkie dokumenty włącznie  z wnioskiem 

podpisane za zgodność z oryginałem - podpis 

nieczytelny

8301540
Spółdzielnia Break-Team-

Ludowy Klub Roztocznik
Roztocznik

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym  (14 700 zł) - 

inne przychody określone statutem oraz 

dotacje i subwencje a wnioskiem (0 zł) Brak 

potwierdzenia kwoty wpisanej we wniosku 

(0 zł)

8301644 KS WARTA ZAWADA ZAWADA
Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w 

statucie

8301878
Ludowy Klub Kolarski " 

LUKS Sławno"
Sławno

Wniosek pkt. III deklarowana kwota (65 

500,00zł)otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 (tj. 

109,700,00zł)

8302045
Ostrołęcki Klub Lekkiej 

Atletyki
Ostrołęka

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (63 000 zł) a 

wnioskiem (50 000 zł) 

8302103 MKS "Mazur" Sierpc Sierpc

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (186 500 zł) a 

wnioskiem (150 000 zł).  

8302310
Klub Piłki Ręcznej 

"WOLSZTYNIAK"
Wolsztyn

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.

8302385
Gminny Klub Sportowy 

START Lubenia
Lubenia

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego.



8302518
MKS CZARNI Jelcz-

Laskowice Zrzeszeni w LZS 
Jelcz-Laskowice

Wniosek podpisany został niezgodnie z 

reprezentacją - według zapisów w Statucie 

dla ważności oświadczeń w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych Klubu wymagane 

jest zgodne współdziałanie i podpisy trzech 

członków zarządu: prezesa lub wiceprezesa, 

skarbnika, członka zarządu; wniosek 

podpisały dwie osoby - prezes i wiceprezes. 

Brak podpisów osób upoważnionych do 

reprezentacji Wnioskodawcy pod 

załączonymi do wniosku dokumentami 

(kopia wypisu z ewidencji, sprawozdanie 

finansowe.) Wykazana we wniosku kwota 

otrzymanych środków publicznych (dotacje) 

jest niezgodna z wykazaną kwotą dotacji w 

informacji dodatkowej dołączonej do 

bilansu. Podana w informacji dodatkowej do 

bilansu kwota otrzymanych przez 

Wnioskodawcę dotacji przekracza kwotę 200 

000,00 zł co jest niezgodne z założeniami 

Programu Klub.

8302671
Klub Sportowy Piast 

Jabłonna
Jabłonna

1. 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, 2. Rozbieżności dotyczące 

kwoty dotacji w 2017 r.: w pkt. III wniosku - 

30 000 zł, w sprawozdaniu finansowym 31 

500 zł

8302716
Klub Sportowy 

Wilkowianka Wilków
Wilków-Osiedle

brak podpisów osób upoważnionych na 

formularzu wniosku

8302836

Klub Sportowy 

Brazylijskiego Jiu Jitsu 

'CYKLON" Zielona Góra

Zielona Góra wniosek nieprzesłany w systemie. Brak 

potwierdzenia kwoty, dotacji, brak klauzuli

8303119

Tarnowskie Towarzystwo 

Sportowo-Kulturalne K-

Team

Tarnów

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8303240 LKS Zorza Pęgów Pęgów

1) Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych niespójny: - pkt. VI tabela 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 02-01-2018 r. do 15-07-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 02-01-2018 r. do 

15-11-2018 r. 



8303335

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "ORZEŁ" 

Ciężkowice

Ciężkowice wniosek nieprzesłany w systemie, 

sprawozdanie finansowe za 2016

8303361
Ludowy Klub Sportowy 

"GORZÓW"
GORZÓW

Błąd formalny - zadeklarowana kwota 

otrzymanych środków publicznych w 2017 

jest niższa niż w dokumentacji finansowej 

we wniosku 65 000 zł w dokumentacji 

finansowej 75 000 zł.

8303449
Szkółka Piłkarska 

Grunwald Budziwój
Rzeszów

Rozbieżności w termie realizacji zajęć 

sportowych: we wniosku w pkt. VI (tabela) 

ujęto okres od 1.10.2018 - 15.11.2018 r., 

natomiast w pkt. VII (część opisowa) termin 

realizacji zajęć ustalono na sierpień-

październik.

8303586
Ciechanowski Klub Karate 

Kyokushin
Ciechanów

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

błędnie wypełniony wniosek w pkt. X - liczba 

zawodników ogółem powinna wynosić 40, 

brak dodatkowej informacji potwierdzającej 

wysokość środków publicznych otrzymanych 

w 2017 r.

8304303
Uczniowski Klub Sportowy 

Tornado
Waksmund

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (10 000 zł) a 

wnioskiem (2 000 zł) 

8304757
Klub Sportowy Sokół Łany 

Wielkie
Łany Wielkie

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8305006
Ludowy Klub Sportowy 

Koliber Uciechów
Uciechów

Brak sprawozdania finansowego - dołączono 

jedynie sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego. 

8305203

Uczniowsko Ludowy Klub 

Sportowy "HURAGAN" 

Jasionka

Jasionka

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. 

8305402
Miejski Klub Sportowy 

"Sparta" Ziębice
Ziębice

We wniosku wymieniono osoby 

upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy inne od wskazanych w KRS z 

07.05.2018 r.

8305541
Uczniowsko-Ludowy Klub 

Sportowy w Łącznej
Łączna

W sprawozdaniu finansowym dołączonym 

do wniosku brak wyszczególnionej 

informacji o kwocie przyznanych dotacji za 

ostatni rok obrachunkowy, brak informacji 

uzupełniającej do sprawozdania w zakresie 

wysokości uzyskanych dotacji.   

8305588

Gminny Klub Sportowy 

Polonus w Kazimierzu 

Biskupim

Kazimierz Biskupi

wniosek nieprzesłany w systemie



8305670 Klub Sportowy "Żylica" Łodygowice

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. 

8305816
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY SNIKERS 
RĘKORAJ

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku (brak wyodrębnionej kwoty - 

dotacje)

8305853 UKS FREGATA Gdańsk

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o otrzymanej kwocie 

dotacji w 2017 r.

8305922
Klub Sportowy Środa 

Śląska
Środa Śląska

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8306250
GMINNY KLUB SPORTOWY 

"PIAST"
ŁUBOWO

Deklarowana kwota w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku z otrzymanych środków 

publicznych (dotacje, granty itp.) w pkt. III 

wniosku wynosi 41 682,84 zł, natomiast z 

przedłożonej dokumentacji finansowej 

wykazano kwotę dotacji 61 682,84 zł.

8306466
Ludowy Klub Sportowy 

LUBOMIR Wiśniowa
Wiśniowa

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8306938
Ludowy Klub Sportowy 

"Tęcza" Wielowieś
Wielowieś

Brak upoważnienia dla osób podpisanych 

pod wnioskiem - zgodnie z KRS i Statutem: 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli.

8307036
Młodzieżowy Klub 

Sportowy Łochowo
Łochowo

Błędy formalne. Brak formuły "za zgodność" 

na statucie. Ponadto podpisy na statucie 

nieczytelne. Brak udokumentowanej 

deklarowanej dotacji.

8307268
Ludowy Sportowy Klub 

Kolarski,,Bełchatów"
Bełchatów

Rozbieżne kwoty przyznanych dotacji jakie 

klub otrzymał w 2017 r.: 1. wniosek - 46 000 

zł 2. informacja uzupełniająca - 58 640 zł 3. 

rachunek zysków i strat 60 270 zł  

8307297

Stowarzyszenie Piłki 

Siatkowej SPARTA 

Braniewo

Braniewo

Brak wniosku w wersji papierowej.



8307605
Uczniowski Klub Sportowy 

Świerklaniec
Świerklaniec

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch 

upoważnionych członków zarządu. Wniosek 

podpisał Prezes i Wiceprezes.

8307773

Młodzieżowy Klub 

Sportowy "32" Radziejów-

Popielów

Rybnik

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8308086 Klub Sportowy Szarotka Nowy Targ

Zgodnie z wymogami Programu, do wniosku 

należało dołączyć sprawozdanie finansowe 

w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok 

obrachunkowy (tj. za 2017 r.); w przypadku 

braku wyszczególnionej dotacji w 

sprawozdaniu finansowym należało dołączyć 

dodatkową informację uzupełniającą o 

wysokości otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych, która będzie zgodna z kwotą 

przedstawioną we wniosku. DOŁĄCZONO 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z 2016 R.

8308266 UMKS Gracz Starachowice Starachowice

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

różni się od kwoty dotacji przedstawionej w 

sprawozdaniu 

8308495
Ludowy Klub Sportowy 

Sokół Ełganowo
Ełganowo

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku. Klub dołączył pismo wyjaśniające 

powołując się na bilans zysków i strat, 

którego nie dołączył do wniosku 

Niewypełniona informacja o liczbie 

zawodników w klubie (pkt X)

8308793 LKS Małapanew Kuczów Kalety

Wniosek oraz pozostałe załączniki zostały 

podpisane niezgodnie ze Statutem: dla 

ważności oświadczeń w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie Prezesa ze Skarbnikiem LUB 

dwóch innych Członków Zarządu.  Wniosek 

podpisał Prezes z Sekretarzem.



8308883

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "Akademia 

Piłkarsko-Sportowa"

Zakliczyn

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji.

8308939
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Gniezno
Gniezno

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8309009
UKS Victoria Solec nad 

Wisłą
Solec nad Wisłą

Bilans i rachunek zysków i strat (pozycja D II - 

dotacja 0 zł) nie zawiera informacji o 

wysokości otrzymanej dotacji ze środków 

publicznych w 2017 r. - zgodnie z wnioskiem 

przyznana dotacja wynosiła 7 000 zł.

8309142
Gminny Klub Sportowy 

"Myśliwiec"
Gostycyn

Wniosek pkt. VI podana łączna liczba 

uczestników zadania jest większa niż podana 

liczba zawodników w klubie do 18 roku życia 

w pkt. X ppkt. 1 (brak we wniosku informacji 

o rekrutacji uczestników).

8309242
Uczniowski Klub Sportowy 

"Czwórka" 

Ostrowiec 

Świętokrzyski

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o otrzymanej kwocie 

dotacji w 2017 r. Brak upoważnienia dla 

członka zarządu do zaciągania zobowiązań 

majątkowych (§28 Statutu Klubu).

8309469

Miejski Uczniowski Klub 

Sportowy "Szkółka 

Piłkarska  GOL"

Giżycko
Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8309533 KS VICTORIA KAŁUSZYN KAŁUSZYN

Brak sprawozdania finansowego  

zawierającego  informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych (lub dodatkowa informacja 

uzupełniająca) za ostatni rok obrachunkowy 

tj 2017.

8309557
Uczniwski Klub Sportwy 

Gimnazju w Kowalkach
Rypin

Wniosek odrzucony formalnie. Nie podany 

rodzaj sprzętu sportowego str. 2 wniosku na 

kwotę 700 zł.

8309884
Gminny Klub Sportowy w 

Borzęcinie
Borzęcin

Wniosek nadano na poczcie w dniu 

9.05.2018 r. (data stempla pocztowego). 

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.



8310189
Włocławski Klub Karate 

Kyokushin
Włocławek

Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS 

wymagane są podpisy dwóch osób spośród 

następujących: Prezesa, Wiceprezesa lub 

dwóch upoważnionych członków zarządu. 

Wniosek podpisał Prezes i Skarbnik. Brak 

upoważnienia

8310372
Osiedlowy Klub Sportowy 

Jeziorak Szczecin
Szczecin

Rozbieżności dotyczące kwot otrzymanych 

dotacji: sprawozdanie finansowe (informacja 

uzupełniająca) zawiera informacje o 

wysokości otrzymanych kwot dotacji ze 

środków publicznych w 2017 r. - 103 000 zł - 

zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja 

wynosiła 10 000 zł. 

8310511
Szkolny Klub Sportowy 

Sokół
Malbork

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

sprawozdania finansowego zgodnego z 

wymogami konkursu.

8310855
Kociewski Klub Biegacza 

Starogard Gdański
Starogard Gdański

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

brak sprawozdania finansowego ( dołączono 

tylko sprawozdanie z działalności 

stowarzyszenia), brak informacji na 

zaświadczeniu ze starostwa, umożliwiającej 

weryfikację daty wpisu do  ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy.

8310988
GMINNY KLUB SPORTOWY 

"DROGOWIEC JEDLIŃSK"
Jedlińsk

Wniosek wysłany po terminie (data stempla 

14.05.2018)

8311476
Międzyszkolny Klub 

Sportowy "Osa"
Zgorzelec

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (101 300 zł) a 

wnioskiem (85 500 zł) 

8311561
Stowarzyszenie Klub 

Jeździecki Lalin

Grabownica 

Starzeńska

Brak w załączonym sprawozdaniu 

finansowym informacji o kwocie 

otrzymanych środków publicznych. 

8311590
Piłkarska Akademia Mały 

Piłkarz
Dulcza Mała

Brak informacji o liczbie zawodników w 

klubie pkt X

8311617
Klub Sportowy LIWIA 

Łochów
Łochów 

Błąd formalny - brak kontrasygnaty 

(podpisu) Skarbnika.

8311666
Bielawski Klub Sportowy 

Swim Team Bielawa
Bielawa

- brak informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji ze środków publicznych za ostatni 

rok  - niekompletny program realizacji 

zadania (rozpisanie tylko programu obozu 

sportowego)

8311773
KSz SKOCZEK Czerwionka-

Leszczyny

Czerwionka-

Leszczyny

w załączonym sprawozdaniu finansowym nie 

wyszczególniono informacji o kwocie dotacji 

otrzymanych ze środków publicznych.



8311809
Uczniowski Klub Sportowy 

MTB "Smecz" Konin
Konin

Brak sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

Przesłanych dokumentów nie możemy uznać 

jako sprawozdanie finansowe gdyż nie jest 

zgodne z art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy (tj. 2017 r.)

8311943
Klub Sportowy BALTI 

Bielawa
Bielawa

Brak sprawozdania finansowego klubu, 

dołączono tylko sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego

8312120
Uczniowski klub sportowy 

Beniaminek
Częstochowa

Brak sprawozdania finansowego  

zawierającego  informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych (lub dodatkowa informacja 

uzupełniająca) za ostatni rok obrachunkowy 

tj 2017.

8312166
Ludowy Klub Sportowy 

GROM
Mogielnica

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (34 500 zł) a 

wnioskiem (33 000 zł)  Niewypełniony pkt X 

(Informacja o liczbie zawodników w klubie)

8312269
Zgierskie Towarzystwo 

Atletyczne
Zgierz

Brak potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku Brak potwierdzenia daty rejestracji 

klubu w zaświadczeniu o wypisie z ewidencji 

klubów sportowych

8312293 Żarski Klub Sportów Walki Żary

kwota dotacji przedstawiona we wniosku(27 

000 zł) różni się od kwoty dotacji 

przedstawionej w sprawozdaniu(29 212,66 

zł)

8312371
Klub Sportowy "PIORUN" 

Lipówki
Lipówki

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r.

8312400 Klub Sportowy MaKo Judo Wrocław

Wniosek pkt. III deklarowana kwota ( 26 

52,00zł) otrzymanych środków publicznych  

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 ( 29 

132,23zł )



8312431

Miejsko Gminny Ludowy 

Klub Sportowy Liswarta 

Krzepice

Krzepice

Brak sprawozdania finansowego  

zawierającego  informację o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych (lub dodatkowa informacja 

uzupełniająca) za ostatni rok obrachunkowy 

tj 2017.

8312470
Uczniowski Klub Sportowy 

Korzkiew
Korzkiew

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r. 

(przedłożono jedynie informacja dodatkowa 

do sprawozdania finansowego).

8312771
Siatkarski Klub Sportowy 

"Tęcza" Krosno Odrzańskie
Krosno Odrzańskie Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

sprawozdania finansowego.

8312857

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY OLIMPIAKOS 

TARNOGRÓD

TARNOGRÓD

Brak sprawozdania finansowego.

8312974

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Victoria 

Piaseczno

Józefosław

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8313223
Olkuski Klub Sportowy 

"SŁOWIK"
Olkusz

we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych 

środków publicznych wpisano tylko dotację z 

UM i Gminy Olkusz 44 000 zł, ze 

sprawozdania finansowego wynika, że klub 

w 2017 r. otrzymał 10 000 zł dotacji z 

programu KLUB, co należało ująć w sumie 

wszystkich otrzymanych dotacji za ubiegły 

rok.

8313257
Miejski KLub SSportowy 

START Radziejów
Radziejów

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego

8313284 Gminny Klub Sportowy Świeszyno - brak spr. finansowego



8313428
Stowarzyszenie Sportowe 

Szarża Krojanty
Krojanty

Realizacja obozu sportowego odbywa się w 

tej samej gminie, w której prowadzona są 

regularne zajęcia sportowe objęte 

programem co jest niezgodne z ogłoszonym 

programem konkursowym pkt. VI ppkt. 10) " 

główne warunki realizacji".

8313663

Uczniowski Klub Sportowy 

"DWÓJKA" przy 

Gimnazjum nr 2 im. Jana 

Pawła II

Stalowa Wola

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8313763 MKS Korona Kożuchów Kożuchów

Do wniosku zamiast sprawozdania 

finansowego dołączona sprawozdanie z 

realizacji zadania publicznego zleconego 

przez gminę. Ponadto zgodnie z KRS wniosek 

powinien podpisać wraz z prezesem skarbnik 

a podpisał sekretarz.

8313997
Stowarzyszenie Szkoła dla 

regionu- LKS "Orkan"
Radocza

VI. Przedmiot i zakres wnioskowanego 

dofinansowania - zakres rzeczowy zadania, 

termin i miejsce realizacji zajęć sportowych, 

tabela nieuzupelniona

8314168
Uczniowski Klub Sportowy 

"KOŁO"
Warszawa

Wykazana w sprawozdaniu finansowym 

zarówno w rachunku wyników jak i w 

dodatkowej informacji kwota otrzymanych 

przez Wnioskodawcę dotacji jest niezgodna z 

kwotą dotacji podaną we wniosku o 

dofinansowanie realizacji zadania w ramach 

programu Klub - edycja 2018. Niespójność 

wniosku z wymaganą dokumentacją.

8314220
Uczniowski Klub Sportowy 

Piątka
Chojnice

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu. Podpisuje się dwie 

z trzech wymaganych osób.

8314489

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY KWARC 

PISARZOWICE

Pisarzowice

Błędna reprezentacja. Wniosek wraz z 

dokumentacją podpisuje osoba 

nieuprawniona tj. zgodnie ze statutem § 32 

ust. 1 "...wymagane jest zgodne działanie 

dwóch członków Zarządu". Główna Księgowa 

nie jest członkiem Zarządu (zaświadczenie ze 

starostwa). 

8314572
Stowarzyszenie Klub 

Piłkarski Brzeg Dolny
Brzeg Dolny

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - z przedstawionych 

dokumentów nie wynika kwota dotacji 

przedstawiona we wniosku  



8314680

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY ECHO 

BIESOWICE

Biesowice

Błędy formalne: - wskazana wysokość dotacji 

za 2017 r. wskazana we wniosku jest 

rozbieżna z kwotą z dokumentów 

finansowych; - podpis (oprócz prezesa) 

złożył skarbnik, dla którego brak jest 

wymaganego upoważnienia; - statut 

poświadczony tylko przez jedną osobą 

(wymagane co najmniej dwie).

8314732
Ludowy Klub Sportowy 

Borowik Bachowice
Bachowice

1. Program zadania, pkt. VII wniosku nie 

został opisany - pole obowiązkowe, 2. Do 

dokumentacji została dołączona tylko 

pierwsza strona KRS.

8314761

GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY LUTNIA 

PISZCZAC

PISZCZAC

We wniosku w pkt. III (145 000 zł) nie 

uwzględniono dotacji otrzymanej z MSiT 10 

000 zł, która wynika z informacji opisowej do 

bilansu.

8314864
Nowotomyski Klub 

Tenisowy
Nowy Tomyśl

Brak upoważnienia dla członka zarządu do 

reprezentowania Klubu.

8315371

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy Victoria 

Morąg

Morąg
wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego

8315802

Akademia Karate 

Tradycyjnego SAMURAJ 

Gniezno 

Gniezno 

Reprezentacja niezgodna ze Statutem - brak 

wymaganego  pełnomocnictwa udzielonego 

przez zarząd  dla koordynatora ds. 

merytoryczno-technicznych składającego 

oświadczenie woli w imieniu Wnioskodawcy. 

Do sprawozdania finansowego nie została 

dołączona informacja uzupełniająca o 

wysokości otrzymanych dotacji.

8316112
Akademia Piłki Siatkowej 

Rumia
Rumia

1) Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" 

na kserokopii dokumentów (statut). 2) 

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 3) Podany we wniosku termin 

realizacji zajęć sportowych niespójny: - pkt. 

VI tabela "termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 02-01-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 01-02-2018 r. do 

15-11-2018 r.

8316265
Uczniowski Klub Sportowy 

"BUKS" Barczewo
Barczewo

Kopie dokumentów niepotwierdzone za 

zgodność z oryginałem (statut, wypis z 

ewidencji) dołączono ksero



8316316
Towarzystwo Sportowe 

Koszykówki "ROŚ-Pisz"
Pisz

Kwota dotacji we wniosku niezgodna z 

kwotą dotacji wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2017 r.

8316368

Oddział Ludowego 

Uczniowskiego 

Katolickiego Klubu 

Sportowego LUKKS 

Miedziana Góra

Miedziana Góra

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(brak dodatkowej informacji uzupełniającej ) 

za ostatni rok obrachunkowy.

8316578

Klub Łyżwiarstwa 

Figurowego BIELLMANN 

Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój
Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (7 000 zł) a 

wnioskiem (0 zł) 

8316670
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Trójka
Sieradz

Brak upoważnienia. Zgodnie z zapisem w 

wyciągu z ewidencji do zaciągania 

zobowiązań majątkowych oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane są podpisy 

dwóch osób spośród następujących: 

Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych 

członków zarządu. Wniosek podpisali 

Wiceprezesi. Sposób reprezentacji niespójny 

pomiędzy statutem a wypisem z ewidencji

8316943
Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Słupy i Okolic
Słupy

Wniosek złożyło Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Słupy i Okolic (nazwa organizacji na 

wniosku), a nie Klub Sportowy Burza 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic  

Podstawowym celem Stowarzyszenia RWSiO 

nie jest upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży Zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym dotacje 

uzyskane w 2017 roku Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Słupy i Okolic przekroczyły 200 

000 zł Niespójność funkcji osoby 

upoważnionej wymienionej we wniosku a 

podpisem 

8317281 UKS "Bekawianka" Bydgoszcz

Do wniosku należało dołączyć sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), tj. 

bilans/rachunek zysków i strat. Dołączono 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego, które nie stanowi wymaganego 

załącznika. Informacja dodatkowa dot. 

otrzymanych kwot dotacji została dołączona.



8317615
Uczniowski Klub Sportowy 

"Caper"
Kędzierzyn-Koźle

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym 42 800 zł) a 

wnioskiem (27 800 zł)  Brak potwierdzenia 

daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o 

wypisie z ewidencji klubów sportowych

8317754
EMPI KLUB KARATE 

GMINY DOPIEWO
Skórzewo

- brak informacji o dacie wpisu do ewidencji 

ks (brak daty w wypisie)

8317804
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy IMPULS
Szczerców

w sprawozdaniu finansowym, w 

dodatkowych informacjach i objaśnieniach 

do rachunku wyników w pozycji przychody z 

działalności statutowej pkt. 1 dotacje - 0 zł, 

zgodnie z wnioskiem dotacje w 2017 r. 

wynosiły 15 000 zł - rozbieżności

8318274

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy "MUKS 

Dąbrówka"

Dąbrówka

Wniosek wysłany po terminie (16.05.2018 

r.). Podpis niezgodny z reprezentacją do 

zaciągania zobowiązań majątkowych 

(brakuje podpisu drugiej osoby).

8318476
Ludowy Klub Sportowy 

Igloopol Dębica
Dębica

1) Deklarowana kwota w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku z 

otrzymanych środków publicznych (dotacje, 

granty itp.) w pkt. III wniosku wynosi 127 

000,00 zł, natomiast z przedłożonej 

dokumentacji finansowej wykazano kwotę 

dotacji 144 662,90 zł. 2) Sposób 

reprezentacji wskazany w statucie niezgodny 

z KRS.

8318885 UKS KET Charzykowy Charzykowy

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8318954 UKL "Ósemka" Police Police

brak możliwości weryfikacji czy jeden z 

podpisów jest zgodny z reprezentacją 

zapisaną w Statucie. Brak wyodrębnionej 

kwoty dotacji w sprawozdaniu finansowym 

(brak możliwości zweryfikowania kwoty 

wpisanej we wniosku)

8319158
Klub Sportowy RAFAKO 

Racibórz
Racibórz

Nie dołączono sprawozdania finansowego.

8319308
Lks Górzanka Nawojowa 

Góra
Nawojowa Góra W zakupie sprzętu sportowego wpisano 

kosę spalinową -nie jest to sprzęt sportowy.



8319330

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Amelinie - 

Uczniowski Klub Sportowy 

"LIDER"

Krasnosielc

Różne terminy realizacji zajęć sportowych - 

wniosku pkt. VI "termin i miejsce realizacji 

zajęć sportowych" podano datę od 07-05-

2018 r. do 15-05-2018 r.  natomiast w pkt. 

VII "Program zadania" podano datę zajęć od 

08-05-2018 r. do 15-11-2018 r.

8319391

MIEJSKI GÓRNICZO-

HUTNICZY KLUB 

SPORTOWY "BOLESŁAW" 

W BUKOWNIE

Bukowno

Dołączono sprawozdanie finansowe za 2016 

r.

8319451
Uczniowski Klub Sportowy 

SKOMPENSIS
Skępe

Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wypisie z ewidencji klubów 

sportowych

8320217
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY SOKÓŁ-ASY
BIAŁYSTOK

Niespójność między liczbą uczestników zajęć 

wskazaną w tabeli we wniosku a liczba 

wskazaną w programie zadania

8320241

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej LKS DAR 

Placencja

Placencja

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8320268
Starogardzki Klub 

Lekkoatletyczny Filippides
Starogard Gdański wniosek wysłany pocztą po terminie 

9.05.2018 elektronicznie wysłany 8.05.2018 

8320292
Uczniowski Klub Sportowy 

''Wda'' w Lipuszu
Lipusz

Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych niespójny: - pkt. VI tabela 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 02-01-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 01-05-2018 r. do 

30-11-2018 r. (termin końcowy wykracza 

poza program konkursowy). 

8320322
Sądeckie Towarzystwo 

Tenisowe Fakro
Nowy Sącz

Do wniosku dołączono sprawozdanie 

finansowe za 2016 rok, w którym wskazano 

inną kwotę dotacji otrzymanych ze środków 

publicznych niż wskazana we wniosku.

8320350 LKS Górnik Wałbrzych Wałbrzych

Brak upoważnienia/uchwały. Zgodnie z KRS 

wymagane jest współdziałanie dwóch 

umocowanych przedstawicieli Program 

zadania dot. tylko organizacji obozu 

sportowego.



8320489
Ludowy Klub Sportowy 

Ziemia Opolska Opole
Opole

Wniosek pkt. III deklarowana kwota 

(0,00zł)otrzymanych środków publicznych 

niezgodna z informacja dodatkową o 

otrzymanych przychodach za rok 2017 ( 1 

331,40zł)

8320662
Stowarzyszenie Kick-

Boxing Beskid Dragon
Bielsko-Biała

Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

błędnie wypełniony formularz wniosku - 

błędnie podano kwotę dofinansowania w 

2017 r. ( w formularzu jest kwota 61 000 zł a 

w sprawozdaniu finansowym 64 000 zł).

8320685
Fundacja "Akademia 

Piłkarska Freekids"
Trzebnica

Błędna forma organizacji

8320757
Szkolny Uczniowski Klub 

Sportowy
Krasnosielc

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8320875
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy TRÓJKA
Piaseczno

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (57 000) a 

wnioskiem (0 zł) 

8320947
Uczniowski Klub Sportowy 

"Sukces"
Gorzów Wlkp.

W niosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

Do wniosku dołączono sprawozdanie z 

wykonania zadania publicznego, które nie 

stanowi sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395).

8321078

Strzeleckie Towarzystwo 

Miłośników Gry 

Królewskiej

Strzelce Krajeńskie

W ramach realizacji programu Beneficjent 

zaplanował zakup laptopa, wniosek został 

odrzucony z przyczyn formalnych - laptop 

nie jest sprzętem sportowym. 

8321370
Ludowy Klub Sportowy 

CISY Nałęczów
Nałęczów

Brak upoważnienia/uchwały dla dwóch 

członków zarządu do zaciągania zobowiązań 

majątkowych - zapis KRS

8321423
KLUB SPORTOWY 

PROCHOWICZANKA
Prochowice

Brak informacji w bilansie o kwocie 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok

8321475
Klub Sportowy Victoria 

Żytno
Żytno

Rozbieżności w funkcji pełnionej przez osobę 

do reprezentowania klubu na zewnątrz. Brak 

zapisu w KRS, że członek zarządu 

wymieniony we wniosku jest również 

Sekretarzem.



8321613 LZS Płomień Chmielów Chmielów

1) Deklarowana 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 28 

000,00 zł. 2) Termin obozu sportowego 

równy terminowi realizacji zadania (zajęć 

sportowych). 3) Brak we wniosku podpisu 

drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do 

składania oświadczeń woli i zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań.  

8321695
KLUB SPORTOWY TIGER 

ZANIEMYŚL
ŚNIECISKA

Brak upoważnienia dla sekretarza, drugiej 

osoby podpisującej wniosek. Zgodnie ze 

statutem wymagane jest współdziałanie i 

podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów i 

skarbnika, albo dwóch upoważnionych 

członków.

8322035 Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8322156
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Lider Włocławek
WŁOCŁAWEK

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r.

8322184
Masłowskie 

Stowarzyszenie Sportowe
Masłów

Wniosek pkt. VI brak podanej łącznej liczby 

uczestników zajęć sportowych 

(nieuzupełniona tabela)

8322264
Stowarzyszenie Klub 

Pływacki Legia Warszawa
Warszawa

W sprawozdaniu finansowym brak 

informacji dot. kwoty otrzymanych środków 

publicznych co uniemożliwiło weryfikację i 

potwierdzenie danych zawartych we 

wniosku. Błąd w reprezentacji 

Stowarzyszenia dot. funkcji pełnionej przez 

P. J. Peńsko.



8322481

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy Dłubnia Trzyciąż-

Jangrot

Trzyciąż

Dołączone sprawozdanie z realizacji 

projektu/rozwój sportu na terenie Gminy 

Trzyciąż jest informacją uzupełniającą i nie 

stanowi wymaganego dokumentu zgodnie z 

wymogami programu KLUB tj.  art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). 

Do ww. dokumentu należało dołączyć bilans 

lub rachunek zysków i strat za 2017 t.

8323173

Ludowy Klub Sportowy 

"ZACISZE-TRZEŚŃ" w 

Trześni 

Trześń

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. W 

rachunku znajduje się pozycja "A i B" 

Przychody z działalności statutowej i Koszty 

działalności statutowej (kwota taka jak we 

wniosku, tj. 32 500 zł - na tej podstawie nie 

można zweryfikować czy są to dotacje, czy w 

ramach tej pozycji są inne koszty np. 

darowizny, wpłaty, 1% czy środki od 

sponsorów. 

8323246
Łaski Ludowy Klub Sztuk 

Walki 
Łask

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w spr. 

finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we wniosku) 

Błędna reprezentacja. Wymagane są dwa 

podpisy natomiast wniosek podpisał tylko 

Prezes

8323474

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy "Dębowica" przy 

Szkole Podstawowej w 

Dębowicy

Trzebieszów Brak sprawozdania finansowego - dołączono 

sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego.

8323562
Ludowy Klub Sportowy 

"Dąb" Dębieńsko

Czerwionka-

Leszczyny

Kopia spr. finansowego niepotwierdzona za 

zgodność z oryginałem Program zadania zbyt 

ogólnikowy Brak potwierdzenia w spr. 

finansowym kwoty otrzymanych dotacji 

wpisanej we wniosku



8323595
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY GAWORZYCE
GAWORZYCE

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie 

z programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r. 2) 

Brak we wniosku pkt. IV ppkt. 2 wskazanej 

drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy do 

składania oświadczeń woli i zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań. 

8323624
Ludowy Klub Sportowy 

Kobylanka
Kobylanka

W załączonym sprawozdaniu finansowym za 

2017 r. brak informacji o otrzymanej kwocie 

dotacji w 2017 r.

8323754

Wiejski Klub Sportowy 

"O.R.I." w Kruszynie 

Krajeńskim

Kruszyn Krajeński

Do rachunku zysków i strat (zgodnie z 

wymogami programu) nie została dołączona 

informacja dodatkowa zawierająca 

informację o wysokości otrzymanej dotacji 

ze środków publicznych w 2017 r. 

8324049

Międzyzakładowy Ludowy 

Klub Sportowy 

"Odolanovia"

Odolanów

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8324170
Miejski Klub Sportowy 

"Piast" Osiek
Osiek

Brak w zaświadczeniu z dnia 7.05.2018 r. 

zapisu umożliwiającego weryfikację daty 

wpisu do ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy.

8324270

Klub Uczelaniany 

Akademickiego Związku 

Sportowego Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w 

Kielcach 

Kielce

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 3) „wymagane dokumenty” - brak 

możliwości weryfikacji daty rejestracji  

ponieważ na wypisie z ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę klubu 

brak takiej informacji. 2) Zgodnie z zapisem 

w statucie § 35 brak dołączonej do wniosku 

upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla 

Wiceprezesa ("Dla ważności oświadczeń 

składanych w imieniu Klubu wymagany jest 

podpis dwóch osób spośród następujących: 

Prezesa, upoważnionego do tego 

Wiceprezesa, Sekretarza").



8324496
Uczniowski klub sportowy 

POKER
Mszanka 31

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (1 500 zł) a 

wnioskiem (0 zł) 

8324555
Miejski Klub Sportowy 

NOTEĆ Czarnków
Czarnków

wniosek niezgodny z wersją elektroniczną 

(źle wydrukowany )  

8324610
Towarzystwo Sportowe 

"Przylep"
Zielona Góra

Brak podpisu skarbnika na wniosku - zgodnie 

z KRS i statutem. Brak wyodrębnionej kwoty 

dotacji w spr. finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8324695 MMKS Jutrzenka Płock Płock Kopie dokumentów (statut, wypis) 

niepotwierdzone za zgodność z oryginałem

8324914
Uczniowski Klub Sportowy 

Junior Nasiegniewo
Nasiegniewo

Przesłano niepełny statut, brak pkt. Majątek 

Klubu  z informacją kto może dokonywać 

czynności prawnych w imieniu Klubu.

8325034

Uczniowski Klub Sportowy 

"Niedźwiadek Hokej 

Bełchatów" 

Bełchatów

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, 

Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza").

8325170
Ludowy Klub Sportowy 

"Świt" w Cięcinie
Cięcina

Wg dosłanego KRS "dla ważności oświadczeń 

woli w imieniu Klubu zw zakresie praw i 

obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch upełnomocnionych 

przedstawicieli Zarządu, w tym ; Prezesa, 

Sekretarza lub innej osoby której udzielono 

pełnomocnictwa." Dokumenty podpisał 

Prezes wraz z Wiceprezesem, brak 

udzielonego pełnomocnictwa dla 

Wiceprezesa

8325490

STOWARZYSZENIE 

PROMOCJI I ROZWOJU 

SZAROWA

Szarów

Brak dołączonej informacji 

dodatkowej/uzupełniającej o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze środków 

publicznych w 2017 r.  Bilans i rachunek 

zysków i strat, nie zawierają informacji o 

wysokości otrzymanej dotacji.

8325581 KS Budowlani Lublin

Brak wymaganego przez KRS 

pełnomocnictwa dla członka Zarządu, który 

podpisał wniosek.



8325761
Klub Sportowy "Śnieżka" 

Karpacz
Karpacz Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych: 

brak sprawozdania finansowego.

8325855
Ludowy Klub Sportowy 

WISŁA w Jankowicach
Jankowice

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (38 855 zł) a 

wnioskiem (28 855 zł) 

8326179
Klub Sportowy 25 

Kokoszyce
Wodzisław Śląski

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Zgodnie ze statutem § 30 brak 

dołączonej do wniosku upoważnienia w 

formie uchwały Zarządu dla Skarbnika 

"...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).

8326520
Uczniowski Klub Sportowy 

Bielany 273
Warszawa

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - brak sprawozdania 

finansowego

8326615 Sparta Russów Kolonia Kokanin 

Dołączone dwa sprawozdania z wykonania 

zadania publicznego stanowią informację 

dodatkową/uzupełniającą dot. kwoty 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

w 2017 r., zgodnie z wymogami programu 

należało przedłożyć sprawozdanie finansowe 

w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 395).

8326747

 LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "ORKAN" 

SZCZYRZYC

Szczyrzyc

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu- brak 

sprawozdania finansowego. Sprawozdanie 

przysłano po terminie (09.05), nie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem 



8327188
Stowarzyszenie Lokalne 

Salos RP
Dąbrowa Górnicza

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Brak możliwości weryfikacji 

podpisu na kserokopii statutu (parafka bez 

pieczątki imiennej). 

8327338
Wiejski Klub Sportowy 

,,Górnovia"

Sokołów 

Małopolski 

Wniosek o dofinansowanie na realizacje 

zadania złożony (wysłany) w wersji 

papierowej po terminie - data stempla 

pocztowego 09-05-2018 r.

8327464

Uczniowski Klub Sportowy 

"Akademia Piłkarska 

Champions" Katowice

Katowice

Podpis niezgodny z reprezentacją w zakresie 

praw do zaciągania zobowiązań 

majątkowych -brakuje podpisu Sekretarza 

bądź upoważnienia dla Wiceprezesa.

8327504
Klub Sportowy  "Hutnik" 

Huta Czechy
Trąbki

Brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" na 

sprawozdaniu finansowym - dołączono 

kolorową kserokopię.

8327532
Klub Sportowy Koziołek 

Poznań
Poznań

Brak możliwości zweryfikowania daty 

rejestracji klubu wpisanej we wniosku 

15.04.1999 r. Data rejestracji w KRS 

18.01.2017 r.

8327646 Klub Łuczniczy "Chrobry" Głuchołazy

Wniosek złożony po terminie w wersji 

papierowej ( tj 09-05-2018 pieczęć Urzędu 

Pocztowego )

8327692
Ludowy Klub Sportowy w 

Sufczynie
Sufczyn

wniosek nieprzesłany w systemie. Brak 

potwierdzenia kwoty dotacji, błędna 

reprezentacja

8327781
Gminny Klub Sportowy 

Bledzew
Bledzew

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Podana we wniosku łączna liczba 

uczestników zajęć sportowych jest 

niespójna: - pkt. VI wskazano 36 uczestników 

zajęć, - pkt. VII "program zadania" wskazano 

34 uczestników zajęć.



8328103
Uczniowski Klub Sportowy 

Mickiewicz Kluczbork
Kluczbork

Kopia Decyzji o zmianie we wpisie do 

ewidencji bez potwierdzenia "za zgodność z 

oryginałem" i niepodpisana przez osoby 

uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy. Sprawozdanie finansowe 

pokreślone - brak możliwości potwierdzenia 

kwoty dotacji ze środków publicznych za 

ubiegły rok.

8328261 Ludowy Klub Sportowy Korzenna

Brak dołączonej informacji 

uzupełniającej/dodatkowej do bilansu i RZS 

zawierającej kwotę dotacji, jaka klub 

otrzymał w 2017 r.  Dołączony CIT-8 /0 w 

poz. 17 i 25 (dotacje) nie został uzupełniony 

(0 zł), a kwota jaką klub wskazał we wniosku 

tj. 32 000 zł są to wszystkie przychody z 

podstawowej działalności statutowej 

(dotacje, darowizny, składki członkowskie, 

sponsorzy, 1%, itp.).

8328314
KLUB SPORTOWY "UNIA" 

KRAPKOWICE
Krapkowice

Brak upoważnienia dla osób podpisujących 

wniosek (zapis w KRS: wymagane jest 

współdziałanie uprawnionych dwóch 

członków zarządu)

8328366 UKS Sarma Wola Warszawa

Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r.

8328490
Uczniowski Klub Sportowy 

Lipno
Lipno

1. Sprawozdanie finansowe nie zawiera 

informacji o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

(lub dodatkowa informacja uzupełniająca) za 

ostatni rok obrachunkowy. W RZS pozycja 

dotacje nie została wypełniona, ponadto 

kopia bilansu i RSZ nie została podpisana, 

zgodnie z reprezentacją. 2. Zaświadczenie 

nie umożliwia weryfikacji daty wpisu do 

ewidencji UKS. 

8328548
Klub Sportowy "WISKORD 

SZCZECIN"
Szczecin

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy 

sprawozdaniem finansowym (151 334 zł) a 

wnioskiem (125 000 zł) 



8328836
Żeglarski Ludowy Klub 

Sportowy
Poznań

Podany we wniosku termin realizacji zajęć 

sportowych niespójny: - pkt. VI tabela 

"termin i miejsce realizacji zajęć 

sportowych" 01-04-2018 r. do 15-11-2018 r., 

- pkt. VII "program zadania" 01-05-2018 r. do 

30-11-2018 r. (termin końcowy wykracza 

poza program konkursowy). 

8329409
Ludowy Klub Sportowy 

"Ostrowianka"

Ostrów 

Mazowiecka
Niespójność daty realizacji zadania pomiędzy 

pkt VI a pkt VII Programem Zadania 

8329459
Uczniowski Klub Sportowy 

"Kłyż" Tarnogóra
Nowa Sarzyna

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 - brak podpisu drugiej 

upoważnionej osoby  

8329592

Stowarzyszenie Pokój 

Organizacja Pożytku 

Publicznego

Pokój

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe lub rachunek zysków i strat w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395), zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.

8329701
KLUB SPORTOWY SPARTA 

JEŻOWE
Jeżowe

Wniosek odrzucony formalnie. Brak 

upoważnienia dla skarbnika.

8329903
Klub Sportowy "Pasja 

Kleosin"
Kleosin

We wniosku kwota otrzymanej  ze środków 

publicznych wynosi 65 000 zł natomiast w 

sprawozdaniu jest to 74 000 zl.

8330354
Gminne Towarzystwo 

Sportowe Pruszcz Gdański
Łęgowo

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji w 

sprawozdaniu finansowym (brak możliwości 

zweryfikowania kwoty wpisanej we 

wniosku).

8330628
Ludowy Klub Sportowy 

LKS Czarni Czudec
Czudec

Brak sprawozdania finansowego.

8330773
Ludowy Klub Sportowy 

Korona Harmęże
Harmęże

Brak sprawozdania finansowego.

8330821

Uczniowski Klub Kolarski 

Centrum Kształcenia 

Sportowego "Trygław"

Szczecin
Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych. 

8330869

Uczniowski Klub Sportowy 

"Forma" przy Gimnazjum 

Nr 1 w Trzciance

Trzcianka
wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 4 programu- brak podpisu 

drugiej upoważnionej osoby  



8331357
06 Kleofas AZS AWF 

Katowice
Katowice

Kserokopia zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji nieopatrzona potwierdzeniem "za 

zgodność z oryginałem" i niepodpisana przez 

osoby upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy.

8331514
Ludowy Klub Sportowy 

Wielkopolska Komorniki
Komorniki

"Dla ważności oświadczeń woli w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych wymagane 

jest współdziałanie prezesa, skarbnika lub 

dwóch innych upoważnionych osób 

członków Zarządu Klubu." dokumenty 

podpisał prezes i Wiceprezes, brak 

upoważnienia dla viceprezesa.

8331537
Ludowy Klub Sportowy 

"Słowian"
Łodygowice

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 programu - z 

przedstawionych dokumentów nie wynika 

kwota dotacji przedstawiona we wniosku 

8331593
Ludowy Klub Sportowy 

"BŁĘKITNI"
Herby

Brak sprawozdania finansowego.

8331615
Klub Sportowy SOŁA 

Oświęcim
Oświęcim

wniosek niezgodny z punktem IX 

podpunktem 8.2 - brak sprawozdania 

finansowego 

8332027
Ludowy Klub Sportowy 

Osuchów
Osuchów

1) Wniosek niezgodny z ogłoszonym 

programem konkursowym w pkt. IX ppkt. 8 

pkt. 2) "wymagane dokumenty" - brak 

informacji na przedłożonej dokumentacji 

finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w 

2017 r. 2) Brak we wniosku podpisu  drugiej 

osoby upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy do składania oświadczeń woli 

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz 

brak upoważnienia do Wiceprezesa zgonie 

ze statutem (§ 24 "...wymagane są podpisy 

dwóch spośród następujących: Prezesa, 

Sekretarza, dwóch upoważnionych Członków 

Zarządu"). 

8332145
Klub Sportowy 

Szczypiorniaki
Kraków

Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z 

programem wymagane jest sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków publicznych 

za ostatni rok obrachunkowy tj. 2017 r. 



8332638 Binowo Park Golf Club Stare Czarnowo Brak informacji o kwocie dotacji (0 zł) na 

sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok.

8332726
Klub Nart Wodnych 

Jaworzno
Jaworzno

Program zadania niezgodny z terminem 

realizacji zajęć sportowych, ponadto 

wnioskodawca planuje nie tylko 

prowadzenie zajęć ale również starty w 

zawodach rangi mistrzowskiej. W 

załączonym sprawozdaniu finansowym 

wskazano inną kwotę dotacji otrzymanych 

ze środków publicznych od tej wskazanej we 

wniosku. Ponadto wniosek podpisał tylko 

prezes a powinny zgodnie z KRS co najmniej 

2 osoby.

8332759 Akademia Sportu Marki Marki

Sprawozdanie finansowe niepodpisane przez 

osoby uprawnione/upoważnione 

reprezentowania wnioskodawcy i 

nieopatrzone pieczęcią wnioskodawcy. Brak 

klauzuli za zgodność z oryginałem na 

statucie. 

8333119
Radzymiński Klub 

Sportowy "Mazur"
Radzymin

Wniosek o dofinansowanie na realizacje 

zadania złożony (wysłany) w wersji 

papierowej po terminie - data stempla 

pocztowego 09-05-2018 r.

8333234 UKS WIKING ZARZECZE ZARZECZE
Wniosek wysłany po terminie (data stempla 

09.05.2018)

8333485
Szkolny Klub Sportowy 

Trójka Ciechanów
Ciechanów

Przesłane dokumenty w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, nie są sprawozdaniem 

finansowym.

8333572
Uczniowski Klub Sportowy 

„ROXA” LUBLIN
Lublin

wniosek nieprzesłany w systemie


