Lp.
1

ID
10179268

Organizacja
Ludowy Klub Sportowy
"ZAMEK"

Miejscowość
Gorzanów

2

10111378

Uczniowski Klub
Sportowy Nenufar 5

Ełk

3

10088894

Gnieźnieńskie
Towarzystwo
Triathlonowe
"Diament"

Gniezno

4

8735141

Stowarzyszenie
Mazovia Proactiv

Ciechanów

5

10247756

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy " LIBERO"
Pajęczno

Pajęczno

6

8983914

Bydgoska Szkoła
Kyokushin Karate

Bydgoszcz

Przyczyna odrzucenia
VI. Przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowaniaprzedmiot zakupu sprzętu
sportowego - wózek do
malowania linii boiska i farba do
malowania linii nie jest sprzętem
sportowym. Planowany zakup
sprzętu nie spełnia warunków
Programu oraz nie jest
przeznaczony do bezpośredniego
prowadzenia zajęć.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Przesłane dokumenty w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości, nie są
sprawozdaniem finansowym lecz
tylko informacja dodatkowa do
sprawozdania finansowego.
Nieprawidłowa specyfikacja
sprzętu sportowego - namiot
sportowy nie jest sprzętem
sportowym niezbędnym do
przeprowadzenia zajęć lecz
stanowi element wyposażenia.
Planowany zakup sprzętu nie
spełnia warunków Programu Klub
2019.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy wpisanej we
wniosku (19 000 zł). Na
sprawozdaniu finansowym brak
podpisu osoby upoważnionej
(kierownika jednostki) lub
potwierdzenia za zgodność z
oryginałem przez osoby do
reprezentacji klubu.
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (21 900 zł).
Wniosek wycofany na prośbę
wnioskodawcy - na podstawie
pisma z dnia 28.12.2018
przesłanego przez wnioskodawcę

(Bydgoska Szkoła Kyokushin
Karate).
7

9572146

8

9464029

9

9609264

10

9706220

11

9709313

12

9776205

13

9305809

14

9808220

15

9756948

16

9471298

17

9685414

18

10022783

19

9580098

20

9466998

21

10136553

22

10183668

23

10117965

Środowiskowy Klub
Sportowy Unia
Niedomice
Szczeciński Klub
Bokserski SPARTAKUS
Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
Moszczenica
Uczniowski Klub
Sportowy "BILA"
Gminny Zespół Piłki
Nożnej Omulew
Wielbark
Uczniowski Klub
Sportowy "OPTIMIST"
Poniecki Klub
Sportowy "PIAST
PONIEC"
Międzyszkolny Klub
Sportowy,,San"Jarosła
w
Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
"Syrena"
Klub Sportowy
Jofrakuda Świebodzin
Wiodący
Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy
"Pomorze"
Klub Sportowy
Jaszczur
LKS Miedniewiczanka
Miedniewice
Uczniowski Klub
Sportowy Orlęta
Sosnowiec
Uczniowski Klub
Sportowy Jedynka
Ziębice
Ludowy Zespól
Sportowy "TARPAN"
Uczniowski Klub
Sportowy GIMBALL
przy Gimnazjum w
Tarnawie Dolnej

Niedomice

Szczecin
Moszczenica

Zduny

Wielbark

Człuchów
Poniec

Wniosek odrzucony- taki sam
wniosek został przesłany pod nr
ID 10243857
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na kopiach
dokumentów
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

Jarosław

Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

Gnojnica

Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

Świebodzin

Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

Stargard
Szczeciński

Łódź
Miedniewice

Sosnowiec

Ziębice

Korchów
Pierwszy
TARNAWA
DOLNA

Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na kopiach
dokumentów
Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na kopiach
dokumentów
Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na kopiach
dokumentów
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Wniosek podpisany przez
nieupoważnioną do podpisu
osobę

24

10124459

Klub Karate
"Kyokushinkai"
Jaworzno
Klub Sportowy
Taekwon
Uczniowski Klub
Sportowy Spartakus
Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe
Uczniowski Klub
Sportowy Szkółka
Piłkarska Legia-Bart
Klub Sportowy
Akademia Kolarska

Jaworzno

Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

25

10217080

Bielkówko

Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

26

10216301

27

10214285

28

10188878

29

10147843

30

9708977

Zielonogórski Klub
Sportowy Karate

Zielona Góra

31

9712242

STOWARZYSZENIE
ADEEM

NOWY SĄCZ

32

9897649

Ludowy Zespół
Sportowy w
Skowierzynie

Skowierzyn

33

10144446

Radzymiński Klub
Sportowy "Mazur"

Radzymin

Bielsko-Biała
Prudnik

Bartoszyce

Wniosek złożony po terminie

Wałbrzych

Wnioskodawca przedstawił odpis
z KRS, zgodnie z którym
rejestracja podmiotu w KRS
nastąpiła w 2018 roku, do
dokumentacji nie zostały
dołączone zaświadczenie lub
informacja sporządzona na
podstawie ewidencji właściwej
dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy, umożliwiające
weryfikację okresu działalności
nie krótszą niż 3 lata.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Sprawozdanie finansowe nie
zawiera informacji o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych (brak dodatkowej
informacji uzupełniającej) za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego
Kopia wypisu niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem Kopia
statutu niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej

kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.

34

10023779

Uczniowski Klub
Sportowy Pawłów
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Korlino,
Łącko, Łężek, Królewo
"RAZEM" w Korlinie
Miejsko-Gminny Klub
Sportowy BIAŁKA

Pawłów

35

10243156

36

9589815

37

9649156

LKS Raszkowianka
Raszków

Raszków

38

9910869

Baseballowy Klub
Sportowy „Rawa
Katowice”

Katowice

39

9901695

Krakowskie Centrum
Taekwon-do

Kraków

40

10149414

UKS Iskra

Przemyśl

Postomino

Biała Rawska

Wniosek złożony po terminie,
19.03.2019 r.
Wniosek złożony po terminie,
16.03.2019 r.

Statut bez klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" Brak sprawozdania
finansowego Brak upoważnienia
dla osób podpisujących wniosek
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (65 000 zł) a
wnioskiem (55 000 zł). Przedmiot
zakupu sprzętu sportowego wpisano: sprzęt treningowy - brak
dokładnej specyfikacji sprzętu z
podaniem ilości sztuk.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 r.
Niespójność w złożonym wniosku
w pkt. VI -podana łączna liczba
uczestników zadania jest większa
niż w programie zadania pkt. VII.
Niespójność dotacji we wniosku
ze sprawozdaniem finansowym.
Brak podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
brak podpisu sekretarza klubu),
Sprawozdanie finansowe nie
zawiera informacji o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych (lub dodatkowa
informacja uzupełniająca) za
ostatni rok obrachunkowy.

41

10195292

Klub Piłkarski Ruch
Gościszewo

Sztum

42

10148490

Żuławskie
Towarzystwo
Sportowe

Nowy Dwór
Gdański

43

9596657

Uczniowski Klub
Sportowy "OLIMP"

Tłuszcz

44

9976461

Starachowice

45

10079685

Integracyjna Akademia
Piłkarska
Starachowickiego
Klubu Sportowego
STAR Starachowice
Parafialny Klub
Sportowy "Bartek"
Dębowiec

46

9928087

Uczniowski Klub
Sportowy Tygrys
Kołczygłowy

Kołczygłowy

47

10162512

M-G LKS Sarmata

Dobra

48

9997270

LUDOWY KLUB
SPORTOWY "ISKRA"
PRZYSIETNICA

PRZYSIETNICA

Dębowiec

Statut wnioskodawcy
niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy
(kopia), sprawozdanie finansowe
nie zawiera informacji o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych (lub dodatkowa
informacja uzupełniająca) za
ostatni rok obrachunkowy
Sprawozdanie finansowe zawiera
inną kwotę otrzymanych dotacji
niż podaną w formularzu
wniosku.
Podpisy osób nie upoważnionych
do reprezentowania
wnioskodawcy (błędna
reprezentacja - wg statutu
powinien podpisać się Prezes i
Skarbnik).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Załączono
sprawozdanie finansowe za 2017
r.
Wniosek pkt 3.Kwota
otrzymanych środków
publicznych 19 000,00zł a w
bilansie 19 100,00zł
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (4 000 zł).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączono sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Brak odpisu lub wydruku
komputerowego z Krajowego
Rejestru Sądowego albo
zaświadczenia lub informacji
sporządzonej na podstawie

49

9616374

Gdański Klub Żeglarski

Gdańsk

50

10049350

Miejski Klub Bokserski
"Energetyka" Lubin

Lubin

51

10135317

Ludowy Zespół
Sportowy w
Zbydniowie

Zbydniów

52

10181106

Uczniowski Klub
Sportowy Kendo-Łódź

Łódź

53

9636405

Klub Sportowy Orliki
Węgliniec

Węgliniec

54

9698669

Uczniowski Klub
Sportowy "Akademia
Piłkarska Champions"
Katowice

Katowice

55

9619606

Ludowy Klub Sportowy

Cieszewo

ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy,
umożliwiające weryfikację daty
wpisu do KRS lub ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Niespójność w złożonych
dokumentach, dot. dotacji rozbieżność pomiędzy
sprawozdaniem finansowym a
wnioskiem. Niespójność
terminów pomiędzy tabelą z
realizacji zajęć a opisem
Programu zadania.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
We wniosku w programie zadania
podano, że wsparciem zostanie
objęty rocznik 2000, co jest
niezgodne z Programem Klub
2019 - uczestnikami zajęć i
obozów sportowych mogą być
wyłącznie dzieci lub młodzież do
18 roku życia.
Niespójność kwoty dotacji we
wniosku 10.000 zł a
sprawozdaniem finansowym za
2018 r. 27.000 zł.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu kwoty dotacji,
którą wpisano we wniosku 43.600 zł
Brak upoważnienia dla
wiceprezesa. Wniosek podpisał
prezes i wiceprezes natomiast
zgodnie ze statutem i
zaświadczeniem z ewidencji
wymagane są podpisy dwóch
osób spośród następujących:
prezesa, sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
zarządu.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za

56

10155265

Stowarzyszenie
Akademia Piłki Nożnej
Olimp Ciechanów

Ciechanów

57

10240897

Sądeckie Towarzystwo
Koszykarskie

Nowy Sącz

58

9698927

Stowarzyszenie
Lokalne Salos Cortile

Kielce

59

10200601

Miejski Klub Sportowy
"MOSiR" Jasło

Jasło

60

10214479

Ludowy Klub Sportowy
"BŁĘKIT" Cyców

Cyców

61

10196536

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY RUDA

Ruda Wielka

62

10001237

Towarzystwo
Sportowe NIDA

Nidzica

63

10108509

MIEJSKI KLUB
SPORTOWY W
WYŚMIERZYCACH

Wyśmierzyce

ostatni rok obrachunkowy.
Dołączono tylko informację
dodatkową.
Niespójność kwoty dotacji we
wniosku 15.000 zł z kwotą dotacji
ujęta w sprawozdaniu
finansowym za 2018 r. (23.000 zł)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r (rachunku zysku i strat
oraz bilansu)- zgodnie z
programem wymagane jest
sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Sprawozdanie zostało dosłane po
terminie (25.03.2019)
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (131 000
zł).
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(0 zł) a spr. finansowym (50 000
zł)
Brak potwierdzenia kwoty dotacji
w sprawozdaniu finansowym za
2018 r.
Kwota dotacji we wniosku
(25.000 zł) niespójna ze
sprawozdaniem finansowym za
2018 r. - informacją dodatkową
(35.000 zł)
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (25 000 zł).

64

10144246

Klub Sportowy Polonia
w Pasłęku

Pasłęk

65

10187459

KARATE KLUB BYTÓW

BYTÓW

66

10148062

Gminny Klub Sportowy
"Królewscy" Jedlnia

Poświętne

67

10183338

Uczniowski Klub
Sportowy "Przyjaźń"
Bartoszyce

Bartoszyce

68

9723582

Ludowy Klub Sportowy
Kosynierzy

Łuczyce

69

10023004

Królewski Klub
Jeździecki "Wiktoria"

Chrzanów

70

9791125

UKS JUDO SENSEI

Płock

71

10225435

Lokalny Ośrodek
Sportowy "LOS"

Nowy Dwór
Mazowiecki

72

9812643

Białe Błota

73

10238525

Uczniowski Klub
Sportowy "Czapla"
Białe Błota
Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
Sportu i Rekreacji
Piękni i Zdrowi

Dzierżoniów

Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Niezgodna
reprezentacja. Podpisał się prezes
i skarbnik natomiast zgodnie ze
statutem i KRS wymagane jest
współdziałanie prezesa i jednego
z wiceprezesów lub dwóch
uprawnionych członków zarządu.
Zgodnie z wytycznymi Programu
Klub obóz sportowy nie może być
realizowany w tej samej gminie
co zajęcia sportowe.
Niespójność dotacji pomiędzy
wnioskiem (80.000 zł) a
sprawozdaniem finansowym
(95.000 zł)
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (20 500 zł).
Niespójność dotacji we wniosku
16.100 zł a sprawozdaniem
finansowym 22.100 zł.
Niespójność kwoty dotacji we
wniosku 20.000 zł w
sprawozdaniu finansowym
30.000 zł.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(45 000 zł) a spr. finansowym (55
000 zł)
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym za
2018 r. kwoty otrzymanych
dotacji 23.535 zł.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. (rachunku zysku i strat
oraz bilansu).
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (6 700 zł).
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10216139

Ludowy Klub Sportowy
Unia Miłoradzice

Miłoradzice

75

10212439

Uczniowski Klub
Sportowy
Jeleniogórski
Elektronik

Jelenia Góra

76

10114700

Klub Sportowy ''AKROGYM'' Mikołów

Mikołów

77

10077678

Uczniowski Klub
Tenisa Stołowego
SOKÓŁ Orzesze

Orzesze

78

10208415

UKS "SPARTAKUS
ZABRZE"

Zabrze

79

10154615

BUKOWSKI KLUB
KARATE - EMPI

Buk

Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
Brak upoważnienia dla skarbnika
podpisującego wniosek. Zgodnie
ze statutem i wypisem z
ewidencji wymagane są dwa
podpisy spośród prezesa,
sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
zarządu.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Na
kopiach dokumentów brak
klauzuli za zgodność z oryginałem
oraz podpisów osób
upoważnionych.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
informacje dodatkową do
sprawozdania finansowego.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
sprawozdanie finansowe za
2017r. ( data wpływu 15.03.2019)
Brak informacji dodatkowej o
kwocie otrzymanych dotacji w
2018 r. a ze sprawozdania
finansowego nie wynika jasno, że
Klub otrzymał dotację w
wysokości 3.500 zł.
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10140262

Stowarzyszenie
Sportowe Osiedlowy
Klub Sportowy
Prawobrzeże Szczecin

Szczecin

81

10246940

TKS HUTNIK

Szczytna

82

9998732

Ludowy Klub Sportowy
Strażak Mikołów

Mikołów

83

10226089

Oława

84

9758150

STOWARZYSZENIE
STREET WORKOUT
OŁAWA
Uczniowski Klub
Sportowy Długosz

85

10193649

LKS "ZJEDNOCZENI"
PORAJÓW-KOPACZÓW

Włocławek

PORAJÓW

Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy i potwierdzenia
kwoty dotacji wpisanej we
wniosku ( 85 000 zł).
Statut wnioskodawcy
potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Uczestnikami programu mogą być
osoby, które nie ukończyły 18 lat.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie informację dodatkową do
sprawozdania. Brak aktualnego
wydruku komputerowego z
Krajowego Rejestru Sądowego,
na przedłożonym dokumencie
brak klauzuli za zgodność z
oryginałem.
Niespójność w terminie realizacji
zajęć pomiędzy tabelą a opisem
programu zadania
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(10 000 zł) a spr. finansowym (28
000 zł)
Brak upoważnienia do
reprezentowania zgodnie ze
statutem i wyciągiem z ewidencji
wymagane jest dwóch

upoważnionych członków zarządu
działających łącznie.
86

9566034

Ludowo Uczniowski
Klub Sportowy
Berserker's Team
Świnoujście

Świnoujście

87

10221723

Uczniowski Klub
Sportowy Gimpas

Pasłęk

88

10144204

UKS "Czwórka
Giżycko"

Giżycko

89

10216542

Klub Sportowy Unia
Susz

Susz

90

10107635

UKS KRYPNIANKA
KRYPNO

Krypno

91

10144519

KLUB SPORTOWY
HUSARIA WIERUSZÓW

Wieruszów

Niespójność w datach realizacji
obozu sportowego pomiędzy
datą z tabeli a opisem zadania.
Niespójność daty rejestracji klubu
pomiędzy wnioskiem a złożonym
zaświadczeniem.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono informację
dodatkową. Niespójność we
wniosku terminu realizacji zajęć (
pkt. VI) z programem zadania
(pkt.VII).
Brak w zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji lub dokumentu
potwierdzającego skład imienny
zarządu w tym osób
uprawnionych do podpisywania
dokumentów.
Błędna reprezentacja. Wniosek
podpisał prezes i wiceprezes,
natomiast zgodnie ze statutem i
wypisem z ewidencji klubów
wymagane jest współdziałanie
prezesa i dwóch członków
zarządu.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączono sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (31 000 zł).
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych

92

10021137

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy LIDER

Chełm

93

9967669

Szczecin

94

10201392

Uczniowski Klub
Sportowy Karate
Shotokan Funakoshido
Gminny Klub Sportowy
"Meprozet"

95

10132607

Klub Sportowy "Iskra"
Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

96

10201321

Zagłębiowski Klub
Karate Kyokushin

Będzin

97

10038243

Międzyszkolny Klub
Sportowy

Słupca

98

10194286

MKS Sokół Mogilno

Mogilno

99

10097135

Stowarzyszenie
Towarzystwo

Sanok

Stare Kurowo

Brak aktualnego odpisu lub
wydruku komputerowego z
Krajowego Rejestru Sądowego
albo zaświadczenia lub informacji
sporządzonej na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy,
umożliwiającej weryfikację daty
wpisu do KRS lub ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
informację dodatkową do
sprawozdania.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (11 000 zł).
Brak w sprawozdaniu określenia
okresu sprawozdawczego oraz
informacji o wysokości dotacji.
Niespójność daty wpisu do
rejestru pomiędzy wnioskiem a
dołączonym dokumentem
(wypis).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Przedłożono jedynie

Sportowe
"VOLLEYBALL" Sanok

sprawozdanie finansowe za 2017r
( data wpływu 15.03.2019)

100

10142635

Uczniowski Klub
Sportowy "Krzemień"

Ustrzyki Dolne

101

10181182

Uczniowski Klub
Sportowy GROM w
Gromniku

Gromnik

102

9628378

Zgłobice

103

10193087

Uczniowski Klub
Sportowy "Spartakus"
Klub Sportowy
"Victoria" w Skomlinie

104

10165090

Klub Piłkarski
Pomerania

Gdańsk

105

9758524

Klub Sportowy "Fala"
Bachórzec

Bachórzec

106

9907026

OGNISKO SPORTU
NIEPEŁNOSPRAWNYC
H "ALFA SPORT
TORUŃ"

Toruń

107

10179014

Uczniowski Klub
Sportowy Lotnik
Wierzawice

Wierzawice

Skomlin

Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
Brak w zaświadczeniu składu
imiennego Zarządu Klubu.
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (50
093,54zł).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
potwierdzenia w zaświadczeniu o
składzie osobowym zarządu.
Niespójność w dokumentach dot.
składek członkowskich.
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (7.500 zł).
Brak w zaświadczeniu informacji
o składzie imiennym zarządu.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(0.00 zł) a spr. finansowym
(46.500 zł)
Brak odpisu lub wydruku
komputerowego z Krajowego
Rejestru Sądowego albo
zaświadczenia lub informacji
sporządzonej na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy,
umożliwiające weryfikację daty
wpisu do KRS lub ewidencji

108

10154637

Pabianickie
Towarzystwo
Koszykówki

Pabianice

109

10189540

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
"Groniczek"

Bielsko-Biała

110

9637209

Stowarzyszenie
"Jantar"

Elbląg

111

10062914

Kielce

112

9900408

Stowarzyszenie
Świętokrzyskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe
Uczniowski Klub
Sportowy „Trzynastka” Zielona Góra

113

10012027

Stowarzyszenie
Kulturalno - Sportowe
Chmielowice

Opole

114

9498693

MUKS "Orlik" Opole

Opole

ZIELONA GÓRA

właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie informacje dodatkową
do sprawozdania.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak statutu wnioskodawcy wniosek odrzucony z przyczyń
formalnych.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na kopii statutu.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy wnioskiem (16.500 zł) a
sprawozdaniem finansowym
(24.500 zł).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej

kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Niespójność w dacie rejestracji
klubu pomiędzy wnioskiem a
załączonym dokumentem.
115

10148236

Ludowy Klub Sportowy
"Iskra" Klecza Dolna

Klecza Dolna

116

10172086

GAĆ

117

10018635

118

10198679

STOWARZYSZENIE
LUDOWY KLUB
SPORTOWY "FOTOHIGIENA KORONA
BŁYSKAWICA"
Klub Sportowy
Niemczanka w
Niemczy
Spiski Międzyszkolny
Klub Sportowy
"Szafran"

119

10112147

WWL Badminton Club

Marki

120

10082265

Uczniowski Klub
Sportowy "Ósemka"

Pruszków

121

10014811

LUDOWY KLUB
SPORTOWY TĘCZA
ZRĘCIN

Zręcin

Niemcza

Frydman

Brak odpisu lub wydruku
komputerowego z Krajowego
Rejestru Sądowego albo
zaświadczenia lub informacji
sporządzonej na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy,
umożliwiające weryfikację daty
wpisu do KRS lub ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Brak informacji dodatkowej o
kwocie otrzymanych dotacji w
2018 r. a ze sprawozdania
finansowego nie wynika jasno, że
Klub nie otrzymał dotacji .
Niespójność reprezentacji do
podpisywania pomiędzy KRS a
statutem.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym lub w
informacji dodatkowej kwoty
dotacji. Brak informacji we
wniosku o liczbie uczestników w
klubie (pkt VI). W wypisie z
właściwego rejestru brak
informacji o składzie imiennym
zarządu.
Niespójność zapisów osób
upoważnionych pomiędzy
statutem a wyciągiem z ewidencji
.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych wpisanych we
wniosku kwota 16.000 zł.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 27.700 zł, w spr.
finansowym 23.700 zł.

122

9723131

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
WAWRÓW GORZÓW

WAWRÓW

123

10053917

Ludowy Klub Sportowy
"Czarni" Czarne

Czarne

124

9869939

LKS "Markovia" w
Markowej

Markowa

125

10165494

Miejski Klub Sportowy

Inowrocław

126

9847496

Klub Sportowy
"Neptun"

Sokołów
Podlaski

127

10106547

Uczniowski Klub
Sportowy
"Lubienianka"

Lubień Kujawski

Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych. Załączony statut (
ksero) nie podpisany zgodnie z
reprezentacją.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączone dokumenty są
informacją dodatkową.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(33 000 zł) a spr. finansowym (43
000 zł)
Brak możliwości zweryfikowania
kwoty otrzymanych dotacji w
2018 r.(nie załączono informacji
dodatkowej). Nieczytelna
informacja o osobach
upoważnionych do
reprezentowania Klubu na 1
str.wniosku.
Niespójność daty rejestracji
klubu pomiędzy zaświadczeniem
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych a wnioskiem.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Przedłożono sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Niespójność w reprezentacji
Klubu (osób upoważnionych do
zaciągania zobowiązań
majątkowych)

128

9678563

Klub Sportowy HUSAR

Bolesławiec

129

10173659

LUDOWY KLUB
SPORTOWY HETMAN
RUSIEC

Rusiec

130

10154271

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Klub
Bowlingowy "Perfekt
300"

Bydgoszcz

131

10206945

Gminny Klub Sportowy
Bucovia Bukowa

Bukowa

132

9630162

Uczniowski Klub
Sportowy Morsy
Dębica

Dębica

133

9540118

Stowarzyszenie UKS 9
Leszno

Leszno

134

10234030

Uczniowski Klub
Sportowy OMEGA
Rzuchowa

Rzuchowa

135

10143815

Stowarzyszenie
"Jedlnia Dzieciom"

Jedlnia-Letnisko

Brak w zaświadczeniu z ewidencji
właściwej lub innego dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu). Niespójność w
złożonym wniosku w pkt. VI podana łączna liczba uczestników
z liczbą w pkt. VII -programem
zadania.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w załączonych
dokumentach( zaświadczeniu o
wpisie do ewidencji klubów
sportowych).
Brak wymaganych dokumentów:
Statut; sprawozdanie finansowe;
wypis z właściwego rejestru.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Zgodnie z zapisem w §
27 Statutu Klubu dokumenty
powinny być podpisane przez
dwie osoby a nie jedną.
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie informacje dodatkową
do sprawozdania.
Brak możliwości zweryfikowania
kwoty otrzymanych dotacji w
2018 r.(nie załączono informacji
dodatkowej oraz sprawozdanie
finansowe jest niepełne - brak
Rachunku Zysku i Strat). Brak
podpisu drugiej osoby na
wniosku, która jest upoważniona
zgodnie z § 30 Statutu Klubu
mowa o Sekretarzu Klubu.
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o

rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie informacje dodatkową
do sprawozdania.
136

10192938

Międzyszkolny Klub
Sportowy SP63
Bydgoszcz

Bydgoszcz

137

10177862

Uczniowski Klub
Sportowy FENIKS
Pyskowice

Pyskowice

138

10171311

Pokój

139

10125620

Stowarzyszenie Pokój
Organizacja Pożytku
Publicznego
Grupa Kolarska
PLANET X - BOGO
Szczecin

140

10239833

Klub Sportowy
"SPEED"

Jasło

141

10208438

UKS "MOSiR" Jasło

Jasło

Szczecin

Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych.
Niespójność kwot dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(15.020 zł) a sprawozdaniem
finansowym (8.500 zł). Na
Statucie brak klauzuli za zgodność
z oryginałem.
Niespójność w dacie rejestracji
Klubu pomiędzy wnioskiem a KRS.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączono sprawozdanie za 2016
r.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Dołączony dokument to
informacja dodatkowa do
sprawozdania finansowego.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączone dokumenty są tylko
informacją dodatkową.

142

10134379

Uczniowski Klub
Sportowy Szkółka
Piłkarska Milicz
ULKSW Pomorze

143

10214180

144

10083280

145

10126692

146

10113799

Łódzkie Towarzystwo
Rehabilitacyjno
Sportowe
Niepełnosprawnych

Łódź

147

10231711

Jacht Klub
Wielkopolski

Poznań

148

10152026

Świdnik Mały

149

10225693

Gminno Ludowe
Towarzystwo
Sportowe
"Świdniczanka"
Świdnik
UKS "SOKÓŁ"
NASIELSK

150

10228377

Gminny Klub Sportowy
"GRANICA" Dorohusk

Dorohusk

GKS "JAGUAR" w
Wolanowie
Stowarzyszenie Port
Mechelinki

Milicz

Świnoujście

Wolanów
Mechelinki

Nasielsk

Brak dokumentów
potwierdzających imienny skład
zarządu.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych. Niespójność kwot
dotacji we wniosku ze
sprawozdaniem finansowym.
Brak podpisów osób
reprezentujących Klub (prezesa)
Brak potwierdzenia dla kwoty
dotacji podanej we wniosku
(29.000 zł)
Brak w programie zadania opisu
realizacji zajęć sportowych
jedynie opis obozu sportowego z
czego wynika że wnioskodawca
chce pozyskać dotacje tylko na
realizacje obozu sportowego co
jest niezgodne z programem Klub
2019.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączono tylko informację
dodatkową.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych prowadzonych przez
Starostę.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączono wyłącznie informację
dodatkową do sprawozdania.
Wniosek wysłany w wersji
papierowej po terminie (data
stempla 16.03.2019)

151

10029011

Ludowy Klub Sportowy
Orkan Bełżec

Bełżec

152

10000859

Gminny Klub Sportowy
Orion Niedrzwica Duża

Niedrzwica Duża

153

10121940

Kołczygłowy

154

10021432

Uczniowski Klub
Sportowy "Orzeł"
Kołczygłowy
WKB "Gryf"
Wejherowo

155

10207682

Klub Karate Kyokushin
w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski

156

9795144

Ostrowiec
Świętokrzyski

157

9876687

Ostrowieckie
Stowarzyszenie
Tenisowe Winner
Klub Sportowy Droga
Smoka

158

10113312

Klub Sportowy
"Korona" Wilkowice

Wilkowice

Wejherowo

Częstochowa

Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Dołączone dokumenty są
informacją dodatkową do
sprawozdania finansowego.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (
członków zarządu). Zgodnie z KRS
i ze statutem wymagane są
podpisy prezesa i skarbnika a w
przypadku braku podpisu jednej z
tych osób podpis prezesa bądź
skarbnika i dwóch innych
upoważnionych członków
zarządu.
Brak wniosku w wersji
papierowej.
Niezgodność kwoty dotacji ze
sprawozdania z datą na wniosku
oraz informacji dodatkowej
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Niezgodność liczby
uczestników we wniosku.
Niezgodność kwoty dotacji za
2018 rok we wniosku z kwotą
dotacji w sprawozdaniu
finansowym.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak możliwości
weryfikacji składu zarządu.
Wniosek podpisała osoba
nieupoważniona.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 21 000 zł, w spr.
finansowym przychody z
działalności statutowej 35 497,17
zł. Dołączona informacja

podpisana przez Wójta Gminy
Lipno nie jest potwierdzona za
zgodność z oryginałem, a
ponadto dotyczy tylko środków
przyznanych z Urzędu Gminy
Lipno, a nie kwoty otrzymanych
dotacji ogółem za 2018 rok.
159

9054774

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy przy
gimnazjum w
Jabłonnie Lackiej

Jabłonna Lacka

160

10069161

Klub Sportowy Krokus
Przyszowa

Przyszowa

161

10143880

Ostrołęka

162

9992119

Ostrołęcki Klub Karate
Kyokushin
Taewo Klub
Wschodnich Sportów
Walki

163

10031319

Międzyszkolny Klub
Sportowy w Kęsowie

Kęsowo

164

9630967

Radom

165

9931124

166

10178795

Radomskie Ludowe
Towarzystwo
Lekkoatletyczne ZTE
RADOM
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY SOCCER
STARS
Uczniowski Klub
Sportowy Świstrzały

167

9406623

Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy "ECHO"

Warszawa

PIŁA

Białystok

Twardogóra

Brak precyzyjnej informacji o
kwocie otrzymanych dotacji. Na
sprawozdaniu w pozycji ( w tym
dotacje) jest inna kwota niż na
wniosku.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak upoważnienia
dla skarbnika. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji
w sprawozdaniu finansowym.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Wnioskodawca we wniosku w
ramach dotacji uzyskanych w
2018 r. nie wykazał środków
MSiT, mimo że uwzględnił je w
stosownym oświadczeniu.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Niezgodność kwoty
dotacji za 2018 we wniosku z
kwotą dotacji ze sprawozdania
finansowego.
Wysokość dotacji uzyskanej w
2018 r. wykazana we wniosku i
rachunku zysków i strat jest
niezgodna.
Brak sprawozdania finansowego

Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak sprawozdania
finansowego za 2018 roku.
Miejsce organizacji obozu jest
takie samo jak siedziba klubu.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak podpisu drugiej
upoważnionej osoby na wniosku.

168

9931704

Uczniowski Klub
Sportowy "Żagielek"

Lipie

169

9929936

KPS KRASNYSTAW

Krasnystaw

170

10043967

Uczniowski Klub
Sportowy Delfin

Ślesin

171

9447921

Klub Sportowy Orzeł
Mąkolno

Mąkolno

172

10011490

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy
Długosiodło

Długosiodło

173

9768567

K.S. VULCAN

Otwock

174

9766650

Klub Sportowy
Canarinhos

Skórzewo

175

8708531

Miejski Klub Sportowy
Pogoń Pieszyce

Pieszyce

176

10231132

Gminny Szkolny
Związek Sportowy w
Przegini

Przeginia

Z opisu programu zadania
zawartego w pkt VII. Wniosku
wynika, że Klub chce pozyskać
środki finansowe w formie
dotacji na realizację obozu
sportowego. Termin obozu
pokrywa się z terminem zajęć
sportowych. Wytyczne Programu
KLUB ściśle określają co może
zostać zrealizowane, tj. zajęcia i
obóz oddzielnie. Dofinansowanie
może być przeznaczone na
prowadzenie zajęć (pozycja stała)
i obóz szkoleniowy lub/i/oraz na
zakup sprzętu.
Błąd formalny: - niespójność kwot
dotacji otrzymanych w 2018
pomiędzy wnioskiem a
dokumentami finansowymi.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Niezgodność kwoty
dotacji za 2018 roku we wniosku
z kwota dotacji w sprawozdaniu
finansowym.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak podpisu pod
wnioskiem.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Niezgodność kwoty
dotacji za 2018 rok we wniosku z
kwotą dotacji w sprawozdaniu
finansowym.
Błąd formalny: - brak podpisów i
pieczęci na 4 stronie wniosku
Błąd formalny: brak
upoważnienia dla Członka
Zarządu, stąd wniosek i załączniki
podpisała osoba nieuprawniona.
Wnioskodawca nieuprawniony do
uzyskania dofinansowania. Klub
sportowy działający w formie
Związku sportowego - zapis w
KRS (wydruk z dnia 05.03.2019r.
nr 0000209455).
Wnioskodawca nieuprawniony do
uzyskania dofinansowania. Klub
sportowy działający w formie
Związku sportowego - zapis w
KRS (wydruk z dnia 15.03.2019r.
nr 0000048831).

177

10138440

Klub Szachowy Miedź
Legnica

Legnica

178

9973100

Stowarzyszenie
Activus

Bolimów

179

10180374

Uczniowski Klub
Żeglarski Błękitni

Grzybowo

180

10125777

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy z/s w
Bełchatowie

Bełchatów

181

9932057

MKS Piast Agrochem
Człuchów

Człuchów

182

10231516

Gminny Klub Sportowy
Tęcza Topólka

Topólka

183

9781277

UKS Absolwent Siedlec

Siedlec

Niezgodność dot. reprezentacji w
statucie i KRS. (brak
upoważnienia dla Prezesa biorąc
pod uwagę zapisy w Statucie).
Brak podpisu w miejscu
przeznaczonym do podopisu na
wniosku
Błędy formalne: Stowarzyszenie
nie posiada 3 letniego stażu
działalności od daty rejestracji w
KRS tj. 25.05.2016 r. Brak
wyszczególnionej kwoty
przyznanej dotacji w 2018 w
sprawozdaniu finansowym,
sprawozdanie finansowe
niepoświadczone za zgodność z
oryginałem. Ponadto na
dokumentach jako Prezes
podpisał się Wiceprezes - wg
KRS.
Błędy formalne: - zaświadczenie o
wpisie do ewidencji jest kopią,
która nie została potwierdzona za
zgodność z oryginałem - z
dokumentów finansowych nie
wynika wprost kwota dotacji
deklarowana we wniosku
Kopia decyzji o wpisie do
ewidencji (dołączono kolorowe
ksero) niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem przez
członka zarządu (widnieje jedynie
podpis inspektora ze starostwa
powiatowego)
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna ze sprawozdaniem
finansowym za 2018 r.
załączonym w dokumentacji.
Brak pełnego statutu Klubu.
Dokumenty potwierdzające
rejestracje Klubu bez klauzuli za
zgodność z oryginałem.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.).
Rozbieżności w dacie rejestracji
Klubu pomiędzy wypisem z
rejestru stowarzyszeń a
wnioskiem.

184

9676271

LUDOWY KLUB
SPORTOWY ORLĘTA
RUDAWA

RUDAWA

185

9906695

Klub Sportowy Orz
Goworowo

Goworowo

186

10006707

Ludowy Zespół
Sportowy Noteć Rosko

Rosko

187

10165686

Ludowy Klub Sportowy
"Błękitni" Modlnica

Modlnica

188

10198806

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
"Zbójnik"

Żywiec

189

10115022

Kraków

190

9119944

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
GRZEGÓRZKI GO!
Ludowy Zespół
Sportowy Huragan
Nowa Wieś Złotoryjska

Złotoryja

Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
podpisów osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań
majątkowych.
Błąd formalny: - niespójność kwot
otrzymanych z dotacji
publicznych w 2018 r. pomiędzy
wnioskiem a sprawozdaniem
finansowym
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), załączono
wyłącznie informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji za ostatni rok
obrachunkowy.
Błędnie podana kwota dotacji we
wniosku, wpisano w niewłaściwą
rubrykę tzn. w roku bieżącym.
Z załączonego sprawozdania
finansowego za 2018 r. nie
wynika jasno, że Klub nie
otrzymał dotacji w 2018 r. (brak
informacji dodatkowej).
opis realizacji zadania przekracza
termin realizacji Programu KLUB
2019.
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze
statutem § 28 w zakresie prawa
podejmowania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
zarządu. Wniosek podpisał tylko
Prezes

191

9920456

Ludowy Klub
Jeździecki "Zabajka"

Zabajka

192

10130692

Uczniowski Klub
Sportowy Cykliści
Rypin

Rypin

193

10247501

Kuźnica

194

10203863

Stowarzyszenie
Ludowy Klub Sportowy
"Pogranicze" w
Kuźnicy
Uczniowski Klub
Sportowy "Akademia
Piłkarska Champions"
Kraków Południe

195

9931598

Klub Sportowy Bojków

Gliwice

196

9899364

Stowarzyszenie "Boks"
Lubin

Lubin

197

9424432

DZIAŁDOWO

198

10199881

Dziecięcy Klub
Sportowy "WKRA"
Działdowo
Uczniowski Klub
Sportowy Jedynka

Kraków

Opatów

Wniosek podpisała obok Prezesa i
Wiceprezesa osoba
nieuprawniona Kierownik
Ośrodka Zgodnie ze statutem
inna osoba poza Prezesem,
Wiceprezesem, Sekretarzem
powinna być upoważniona przez
Zarząd - brak jest takiego
upoważnienia dla Kierownika
Ośrodka. Statut poświadczony
tylko przez osobę nieuprawnioną
- Kierownika Ośrodka.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
Dołączono spr. finansowe za 2017
rok

Brak upoważnienia dla członka
zarządu, który podpisał się na
wniosku ( zgodnie ze statutem
wymagane jest współdziałanie 2
osób: prezesa, sekretarza lub
innego upoważnionego członka
zarządu)
Wersja papierowa niespójna z
wersją elektroniczną m. in. łączna
liczba uczestników poprawiona
długopisem Niespójność kwoty
dotacji otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(28 000 zł) a spr. finansowym (27
500 zł)
Z dołączonego sprawozdania
finansowego za 2018 r. nie
wynika kwota otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Błędna reprezentacja/brak
upoważnienia. Zgodnie ze
statutem wymagane są podpisy
dwóch spośród następujących:
Prezesa, Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków

199

10164114

Stowarzyszenie
Sportowe Klub
Piłkarski Grom
Gromadzyń-Wielowies

Gromadzyn

200

10176574

201

10211025

MUKP Dąbrowa
Górnicza
KLUB SPORTOWY
TIGER ZANIEMYŚL

Dąbrowa
Górnicza
ŚNIECISKA

202

9967742

Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy
"Czarni" Olecko

Olecko

203

9910179

Ludowy Klub Sportowy
Ceramik Krotoszyn

Krotoszyn

204

10212133

KS Dzikie Gęsi Zielonka

Zielonka

205

9636165

Uczniowski Klub
Sportowy "Czwórka" w
Kostrzynie nad Odrą

Kostrzyn nad
Odrą

zarządu. Wniosek podpisał Prezes
i Członek zarządu.
Z dołączonego zaświadczenia ze
starostwa nie wynika kiedy został
założony klub (brak daty
rejestracji) Brak informacji o
kwocie otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Błędny sposób reprezentacji.
Zgodnie ze statutem § 18
wniosek powinien być podpisany
w następujący sposób: Prezes i
Skarbnik, Wiceprezes i Skarbnik
lub dwóch innych upoważnionych
członków Zarządu ("...wymagane
jest zgodne współdziałanie i
podpis Prezesa lub jednego z
Wiceprezesa i Skarbnik lub
dwóch innych upoważnionych
członków Zarządu").
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji
za 2018 rok w sprawozdaniu
finansowym. Brak możliwości
weryfikacji dotacji w 2018 roku.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji
za 2018 rok w sprawozdaniu
finansowym. Brak możliwości
weryfikacji dotacji w 2018 roku.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Błędnie wypełniony
wniosek. Niezgodność liczby
uczestników zadania z liczbą
zawodników w klubie.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Brak w zaświadczeniu z ewidencji
właściwej lub innego dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do

206

10130120

EMPI KLUB KARATE
GMINY DOPIEWO

Skórzewo

207

10180851

Międzyszkolny Klub
Sportowy Ząbki

Ząbki

208

10090498

SKS FORTUNA WYRY

Wyry

209

10129273

Paczków

210

10092809

Klub Sportowy
"SPARTA" Paczków
Bartoszycka Szkoła
Taekwon-do

Bartoszyce

reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy- brak możliwości
weryfikacji kwoty dotacji
wpisanej we wniosku.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie sprawozdanie
merytoryczne z działalności
stowarzyszenia. Jednocześnie
niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(80 000 zł) a spr. finansowym (90
000 zł).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.
Obóz sportowy w tej samej
gminie co zajęcia sportowe zgodnie z zapisem Programu
KLUB 2019 w pkt VI. 10) obóz
sportowy musi trwać minimum 5
dni kalendarzowych i 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. Niespójność

211

10056767

Klub Sportowy "HDD
Dynamic"

Starachowice

212

9814429

Uczniowski Klub
Sportowy "TopJedynka"

Bielsko Biala

213

10132359

KLUB
SPORTOWY,,PRZYBYSZ
ÓWKA" w RZESZOWIE

RZESZÓW

214

9973767

Kołobrzeskie
Towarzystwo
Cyklistów

Kołobrzeg

215

10061961

LZS KARATE DO

GŁUBCZYCE

216

9815803

Uczniowski Klub
Sportowy "109 - Łódź"

Łódź

daty rejestracji klubu we wniosku
z datą z zaświadczenia o wpisie
do ewidencji.
W załączonych dokumentach
brak jest informacji o składzie
osobowym zarządu (imiona i
nazwiska oraz pełnione funkcje
przez dane osoby). Brak
informacji, ze Klub nie uzyskał w
poprzednim roku obrotowym
dotacji. We wniosku nie podano
funkcji osób, które podpisały
dokumenty.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 9 500 zł, w spr.
finansowym pozostałe przychody
operacyjne 19 500 zł.
Potwierdzono jedynie środki
uzyskane z dotacji miejskiej.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy oraz brak
informacji dodatkowej o kwocie
dotacji otrzymanych ze środków
publicznych. Jednocześnie brak
we wniosku opisanego programu
zadania, wpisana została tylko
kalkulacja kosztów.
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na kopii statutu
Sprawozdanie finansowe za 2017
rok, zamiast za 2018
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na kopii wypisu z
ewidencji
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych. Załączono decyzję o
zmianie danych.

217

9942405

Stowarzyszenie
Piłkarskie "Piast"
Babice

Babice

218

10039613

Piotrowice

219

10150633

GMINNY LUDOWY
KLUB SPORTOWY
"POM-ISKRA"
PIOTROWICE
Miejski Szkolny
Związek Sportowy w
Sieradzu

220

10207812

Klub Sportowy
"Nefryt" Jordanów
Śląski

Jordanów Śląski

221

10063592

Gminny Klub Sportowy
Warta Krzymów

Krzymów

222

9623265

Ludowy Zespół
Sportowy "KuźniaBobrek" Bobrowniki

Bobrowniki

223

10171468

Kraków

224

10067723

Krakowska Szkoła
Gimnastyki
Artystycznej
Ludowy Klub Sportowy
OLIMPIA WOLA
ZAŁĘŻNA

Sieradz

Wola Załężna

Błędna reprezentacja. Wniosek
podpisał Prezes i 2 członków
zarządu, natomiast zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie 2 osób: prezesa,
wiceprezesa, dwóch
upoważnionych członków
zarządu. Brak upoważnienia dla 2
członków zarządu.
Brak możliwości ustalenia zasad
reprezentacji z uwagi na różne
wpisy w KRS i statucie.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 15 000 zł, w spr.
finansowym inne przychody
określone statutem w tym
dotacje i subwencje 16 500 zł.
Brak informacji dodatkowej do
spr. finansowego
Podpisy osób pod wnioskiem
niezgodne z danymi osób
wymienionych w KRS jako
członkowie zarządu.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego
Wniosek podpisany jedynie przez
Prezesa - reprezentacja
niezgodna z par. 20 statutu oraz
powszechnie obowiązującą literą
prawa (prawo o
stowarzyszeniach).
Sprawozdanie finansowe
załączono po terminie składania
wniosków
Brak załączonych dokumentów
wymaganych w programie:
aktualny odpis lub wydruk
komputerowy z Krajowego
Rejestru Sądowego albo
zaświadczenie lub informacja
sporządzona na podstawie
ewidencji właściwej ;
sprawozdanie finansowe

225

10172404

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
Sportów
Gimnastycznych

Kielce

226

10008547

LKS Mazowsze
Jednorożec

Jednorożec

227

9620785

Uczniowski Klub
Sportowy Szóstka
Rawicz

Rawicz

228

10079017

Klub Sportowy
"Piekary"

Piekary Śląskie

229

10221873

LKS "TAJFUN" Ostrów
Lubelski

Ostrów Lubelski

230

10165117

Klub Sportowy Just
Swim Jelenia Góra

Jelenia Góra

zawierające informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy; statut
wnioskodawcy potwierdzony za
zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak sprawozdania finansowego
statut niepotwierdzony "za
zgodność z oryginałem" Błędna
reprezentacja. Wniosek podpisał
Prezes, natomiast zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie 2 członków
zarządu działających łącznie w
tym prezesa lub wiceprezesa.
wypis z ewidencji nie
potwierdzony za zgodność z
oryginałem
Brak informacji we wniosku o
liczbie zawodników w klubie (pkt
X)
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 64 990 zł, Brak
informacji dodatkowej do spr.
finansowego z wyodrębniona
kwotą dotacji ze środków
publicznych.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(19 000 zł) a spr. finansowym (29
000 zł)
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (59 000 zł).
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 53 000 zł. Brak
informacji dodatkowej do spr.

231

9929908

KLUB SPORTOWY
GROM BOGATYNIA

BOGATYNIA

232

10217799

Uczniowski Klub
Sportowy GOSiR Stare
Babice

Borzęcin Duży

233

9427824

Gminny Ludowy
Zespół Sportowy
POGOŃ Godzianów

Godzianów

234

9726398

KLUB SPORTOWY
OLIMP

ŁÓDŹ

235

9494182

Gminny Klub Sportowy
"GRYF" Policzna

Policzna

finansowego z wyodrębniona
kwotą dotacji ze środków
publicznych.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 39 000 zł, w spr.
finansowym przychody z
działalności statutowej 40 000 zł.
Brak informacji dodatkowej do
spr. finansowego Brak
upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek. Zgodnie z
wypisem z ewidencji wymagane
są podpisy dwóch
upoważnionych członków
Zarządu. Ponadto, sposób
reprezentacji jest różny w
Statucie i wypisie z ewidencji.
Wniosek papierowy niespójny z
wnioskiem elektronicznym w
systemie - pkt. IV Sekcje, o które
wnioskuje klub. Niespójność
załączonej dokumentacji statutu z
wyciągiem z wpisania do
ewidencji - dotyczy osób
upoważnionych.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 40 000 zł. Brak
informacji dodatkowej do spr.
finansowego z wyodrębnioną
kwotą dotacji ze środków
publicznych.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 22 365 zł, w spr.
finansowym (informacja
uzupełniająca) kwota dotacji 24
250 zł.
Brak zaświadczenia o wpisie do
ewidencji lub KRS - nie można

zweryfikować czy klub działa
dłużej niż 3 lata
236

10047364

Ludowy Klub Sportowy
"Huragan" w
Gniewczynie
Klub Sportowy
Poświętne

Gniewczyna

sprawozdanie finansowe za 2017
rok zamiast za 2018

237

9423618

Poświętne

10118168

Uczniowski Klub
Sportowy

Cisek

239

10120015

Ludowy Klub Sportowy
"Pniewy"

Jeziora

240

9967766

Klub Sportowy Grań w
Karpaczu

Karpacz

241

10225208

UKS Orliki Wiśniowa

Wiśniowa

242

10089443

Ludowy Klub Sportowy
Krzyżanowice

Krzyżanowice

243

10166241

Klub Sportowy MTeam

Kraków

Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 45 000 zł, w spr.
finansowym (informacja
dodatkowa) wysokość dotacji na
kwotę 45 100 zł.
wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - brak dodatkowej
informacji do sprawozdania
finansowego zawierającej
informację o deklarowanej
kwocie
przyznanych(nieprzyznanych)
dotacji
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak sprawozdania
finansowego oraz bilansu za 2018
rok.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 15 000 zł, w spr.
finansowym dotacje na kwotę 36
750 zł.
Błędna reprezentacja. Wniosek
podpisał Prezes i sekretarz,
natomiast zgodnie ze statutem
wymagane jest współdziałanie
członków zarządu na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego
przez zarząd. Brak
pełnomocnictwa Zarządu.
Błędna reprezentacja. Nazwiska i
stanowiska osób podpisujących
wniosek nie są zgodne z
aktualnym wypisem z ewidencji
wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - brak podpisów na
wniosku

238

244

10218135

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Kraków
Kings

Kraków

245

10110967

Stowarzyszenie
Ludowy Zespół
Sportowy w
Justynowie

Justynów

246

10181204

Klub Sportowy
Kamionka

Mikołów

247

10105762

UKS2010LISZKI

LISZKI

248

10072508

Ludowe Towarzystwo
Sportowe "Opoczno
Sport Team"

Opoczno

249

9857312

Ludowy Klub Sportowy
"Staromieszczanka"
Stare Miasto

Stare Miasto

250

9891705

Klub Sportowy
BŁOTNICA

Stara Błotnica

251

9678513

UKS Basket 2010
Kruszwica

Kruszwica

wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - brak sprawozdania
finansowego - to co zostało
dołączone do wniosku nie jest
sprawozdaniem finansowym w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz.395 z póź. zm.)
Błędna reprezentacja. Wniosek
podpisał Prezes i skarbnik,
natomiast zgodnie z KRS
wymagane jest współdziałanie 2
osób spośród: prezesa,
sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
zarządu. Brak upoważnienia dla
członka zarządu (skarbnik). Brak
sprawozdania finansowego
Błędna reprezentacja. Wniosek
podpisał Prezes i wiceprezes,
natomiast zgodnie z KRS
wymagane jest współdziałanie 2
osób: prezesa lub wiceprezesa
oraz sekretarza lub głównego
księgowego względnie osób przez
nich upoważnionych spośród
członków zarządu. sprawozdanie
finansowe za 2017 rok
wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - brak upoważnienia
dla osoby reprezentującej
wnioskodawcę -Sekretarza paragraf 28 statutu
Błędna reprezentacja. Wniosek
podpisał wiceprezes i członek
zarządu, natomiast zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie 2 osób: prezesa
lub wiceprezes oraz sekretarza.
Błędna reprezentacja. Wniosek
podpisał Prezes i sekretarz,
natomiast zgodnie z KRS
powinien prezes i skarbnik
Kwota dotacji we wniosku 95.000
zł niezgodna ze sprawozdaniem
finansowym w którym podano
kwotę dotacji 105.000 zł.
Brak statutu Brak informacji o
kwocie otrzymanych dotacji

252

9875481

Międzyszkolny Klub
Sportowy „SOKÓŁ”
Żary

Żary

253

10063241

Towarzystwo
Gimnastyczne SOKÓŁ
we Włoszakowicach

Włoszakowice

254

9911049

Lks PLON w
Kawęczynie

Kawęczyn

255

10234261

Uczniowski
Międzyszkolny Klub
Sportowy w Dubiecku

Dubiecko

256

9911698

Lublin

257

10052501

Klub Tenisa Stołowego
OPTIMA
Cieszyńskie Bractw
Kurkowe

258

10079868

Malborski Klub
Sportowy Delfin
Malbork

Nowa Wieś
Malborska

259

9967256

UKS "Sokół`43"

Katowice

Cieszyn

Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Według statutu
wymagane jest upoważnienie
dwóch członków zarządu. Brak
upoważnień dla członków
zarządu.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 62 000 zł, w spr.
finansowym dotacje na kwotę 72
000 zł.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Zgodnie ze statutem
wymagany jest podpis
upoważnionego członka zarządu.
Brak upoważnienia dla członka
zarządu. Brak informacji na temat
uczestników we wniosku.
Dokumenty nie podpisane przez
druga osobę z reprezentacji
Zarządu Klubu (§ 28 Statutu). W
załączonych dokumentach brak
składu imiennego zarządu.
brak statutu
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym lub
informacji dodatkowej o kwocie
otrzymanych , bądź nie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy.
Niezgodność deklarowanej kwoty
dotacji pomiędzy danymi z
informacji uzupełniających a
kwotami ze sprawozdania i
wniosku
Rozbieżność w kwocie podanych
dotacji. Z dołączonego
sprawozdania finansowego nie
wynika kwota otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy. Kwota
we wniosku 127.000 zł, w w
informacji dodatkowej podano
kwotę 136.364,82 zł.

260

9564970

Husaria Fight Team

Kozielice

261

10109758

Brzozowskie
Stowarzyszenie
Koszykówki

Brzozów

262

9928249

Towarzystwo 8 Pułku
Ułanów Księcia Józefa
Poniatowskiego

Kraków

263

9998350

Szkoła Piłki Nożnej
Lider

Warszawa

264

10038033

Klub Sportowy Flika

Olkusz

265

10047906

Ludowy Klub Sportowy
Łęka

Korzenna

266

10147199

ZDUŃSKOWOLSKI
KLUB KARATE
KYOKUSHIN

ZDUŃSKA WOLA

267

9742515

Ludowy Klub Sportowy
"Orzeł" Witkowice

Witkowice

Niezgodność kwoty otrzymanych
dotacji ze sprawozdania z kwotą
zadeklarowaną na wniosku
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji w
sprawozdaniu finansowym za
2018 roku. Brak możliwości
weryfikacji dotacji za 2018 rok.
Niespójność daty rejestracji i
numeru KRS we wniosku z
załączonymi dokumentami.
Niespójność zapisów KRS ze
statutem - dotyczy reprezentacji.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji w
sprawozdaniu finansowym za
2018 roku. Brak możliwości
weryfikacji dotacja za 2018 rok.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji wpisanej we
wniosku (145 914 zł) lub
informacji dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r.- zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym lub
informacji dodatkowej kwoty
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy wpisanej we
wniosku (24 000zł).
Błąd formalny: - do wniosku nie
dołączono aktualnego odpisu lub
wydruku komputerowego z
Krajowego Rejestru Sądowego
albo zaświadczenia
sporządzonego na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy,
umożliwiającego weryfikację daty
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10246171

KLUB SPORTOWY
BOKSER STENIATYN

ŁASZCZÓW

269

10107316

UKS Victoria Gaj

Gaj

270

10055137

Konstantynowski Klub
Sportowy "Włókniarz"

Konstantynów
Łódzki

271

10054443

LKS Borowik
Szczejkowice

Szczejkowice

272

10204554

Kolski Klub Kyokushinkan Karate-do

Koło

273

10114595

Radzyński Klub Karate
Kyokushin ,,RAPTOR"

Białka

274

10039856

Szkolny Klub Żeglarski
Drawa Drawno

Drawno

275

10149328

Uczniowski Klub
Sportowy "Kłyż"
Tarnogóra

Nowa Sarzyna

wpisu do KRS lub ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Niespójność numeru z ewidencji
we wniosku z załączonym
dokumentem ( zaświadczenie o
wypisie). Niespójność terminu
realizacji zajęć sportowych w
tabeli z opisem programu
zadania.
Wnioskodawca wysłał dwa
wnioski o tym samym nr id w
dwóch terminach Wniosek 1)
wysłany po terminie tj
18.03.2019 Wniosek 2) wysłany
bez podpisów osób
upoważnionych
Błąd formalny: - kwota dotacji
otrzymanych w 2018 roku nie
pokrywa się z kwotą dotacji
wynikającą z dokumentów
finansowych.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Brak podpisu
osób upoważnionych do
reprezentowania klubu.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak szczegółowej
informacji o kwocie dotacji w
sprawozdaniu finansowym. Brak
możliwości weryfikacji dotacji za
2018 rok.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych. Brak informacji o
wysokości otrzymanych dotacji a
ze sprawozdania finansowego za
20108 r. nie wynika kwota
podana we wniosku.
Brak upoważnienia dla
wiceprezesa zgodnie z zapisem w
Statucie Klubu w §28.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji w

sprawozdaniu finansowym za
2018 rok.
276

10071693

Ludowy Klub Sportowy
Pomorzanin Serock

Serock

277

10219988

Stowarzyszenie
Edukacji Młodych
Piłkarzy Klub Sportowy
SEMP Pogoń Siedlce

Siedlce

278

10071763

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy ABiS - SP 64

Łódź

279

10021783

Klub Sportowy "Baza
Mrągowo"

Mrągowo

280

10096509

Uczniowski Klub
Sportowy Świerklaniec

Świerklaniec

281

10123151

Pajęczno

282

10091854

Stowarzyszenie "Klub
Biegacza Warta"
Klub Sportowy Wicher
Wierzchucino

283

9837516

Ludowy Klub Sportowy
LKS Jedność Jejkowice

Wierzchucino

Jejkowice

Dokumenty podpisane przez
osoby nieupoważnione. Podpisy
powinni złożyć prezes + skarbnik
lub viceprezes + skarbnik (zapis w
Statucie Klubu § 35).
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Zgodnie ze statutem
wymagane upoważnienie dla
reprezentacji klubu. Brak
upoważnienia dla dwóch
członków zarządu.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak sprawozdania
finansowego. Brak możliwości
weryfikacji dotacji za 2018 rok.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Zgodnie ze statutem
klubu do podpisywania umów
wyznaczeni są prezes oraz
upoważniony członek zarządu.
Brak upoważnienia dla członka
zarządu.
Brak sprawozdania finansowego w przedłożonych dokumentach
nie ma bilansu i rachunku zysków
i strat
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Błąd formalny: brak
sprawozdania finansowego za rok
2018 r.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 66.000 zł, w
sprawozdaniu finansowym
przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego
92.800,80 zł. Brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego o wysokości
otrzymanych dotacji w 2018 r.

284

10220191

LKS Sokół Orzech

Orzech

285

10119416

Zagłębiowski Klub
Szermierczy

Sosnowiec

286

10076786

Judo Zielińscy Kwidzyn

Kwidzyn

Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 54.000 zł, w
sprawozdaniu finansowym
przychody podstawowej
działalności operacyjnej wynoszą
- 75.980,00 zł. Brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego o wysokości
otrzymanych dotacji w 2018 r.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji w
sprawozdaniu finansowym. Brak
możliwości weryfikacji
otrzymanej dotacji w 2018 roku
Obóz realizowany w tej samej
gminie co zajęcia sportowe.
Zgodnie z zapisem Programu
KLUB 2019 w pkt VI. 10) obóz
sportowy musi trwać minimum 5
dni kalendarzowych i 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. Z
dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 10.000,00 zł, w
sprawozdaniu "przychody
podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, w
tym zmiana stanu produktów" 30.301,37 zł. Brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego, z którego powinna
wynikać kwota otrzymanych
dotacji w 2018 r.

287

9742880

Górowski Klub
Sportowy CRESOVIA

Górowo
Iławeckie

288

10113950

Ludowy Zespół
Sportowy Znicz
Rojewo

Rojewo

289

10045733

Sieradz

290

10112848

Uczniowski Klub
Sportowy 4
LKS " Sokół" Ujeździec
Wielki

291

10024216

Uczniowski Klub
Sportowy SOSWWłodawa

Włodawa

292

9911025

Międzyszkolny Klub
Sportowy DRAGON

Chełm

293

10214206

Ludowy Klub Sportowy
"Luciąża-Przygłów"

Przygłów

294

10107522

Świdnicki Klub
Kyokushinkai Karate

Świdnica

295

9818215

LUDOWY KLUB
SPORTOWY SOKOŁY
BIERDZANY

Bierdzany

296

9892769

Uczniowski Klub
Sportowy przy Zespole
Szkół w Czerninie

Czernin

297

9827970

Ludowy Zespół
Sportowy LZS
Racławiczki

Racławiczki

Trzebnica

Niespójność w liczbie
uczestników zajęć w pkt. VI i pkt.
VI wniosku.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - dołączono
nikompletną kserokopię statutu brak strony z paragrafami: 2831(podwójne strony z
paragrafami 21-27) co powoduje
brak możliwości identyfikacji
poprawności podpisów.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Niezgodność liczby
uczestników we wniosku. zgodnie
z wnioskiem w zajęciach udział
weźmie osoba powyżej 18 roku
życia.
wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego o kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy zg. z wymogami
konkursowymi
Błąd formalny: - brak
sprawozdania finansowe za
ostatni rok obrachunkowy.
Wniosek nie został podpisany jest jedynie parafowany Brak
klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na statucie
Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na statucie Brak
sprawozdania finansowego - CIT 8
nie jest sprawozdaniem
Niespójność w dokumentach
kwoty dotacji pomiędzy
sprawozdaniem finansowym a
wnioskiem.
Kwota dotacji we wniosku
(18.000,00 zł) niezgodna z kwotą
dotacji wynikającą ze
sprawozdania finansowego za
2018 r. (28.000,00 zł).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.

poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
298

10237229

Stowarzyszenie na
rzecz rozwoiju wsi
Jacków i Baby "NASZ
DOM"

Jacków

299

10176933

300

10225459

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
Uczniowski Klub
Sportowy "Gepard"

TOMASZÓW
LUBELSKI
Wierzbica

301

10216371

Karate Kyokushin
Centrum Kultury
Resko

Resko

302

10037515

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Amelinie - Uczniowski
Klub Sportowy "LIDER"

Krasnosielc

303

10024240

Uczniowski Klub
Sportowy Volley 34
Łódź

Łódź

304

10151798

Małomicki Klub
Kajakowy VIKING

Małomice

305

9990723

Uszew

306

10201954

Ludowy Klub Sportowy
Uszew
Ludowy Zespół
Sportowy "ORZEŁ"
Pęckowo

Pęckowo

Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak podpisu osób
upoważnionych w wyznaczonym
miejscu we wniosku. Brak
szczegółowej informacji na temat
dotacji za 2018 roku w
sprawozdaniu finansowym.
Podmiot wysłał dwa wnioski. W
tym prawidłowym te same błędy
co w pierwszym wniosku.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji w
sprawozdaniu finansowym.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego. Brak
potwierdzenia daty rejestracji
klubu w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji klubów sportowych.
Brak w zaświadczeniu
potwierdzenia składu imiennego
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu).
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - brak podpisu na
wszystkich dokumentach przez
drugą osobę(dokumenty
podpisane tylko przez P.Prezes)
zg.z paragrafem 33 statutu.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok.
Brak upoważnienia dla skarbnika
podpisującego wniosek. Zgodnie
ze statutem wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących: prezesa,
sekretarza, dwóch

upoważnionych członków
zarządu.

307

9908854

Klub Sportowy OPTYKOKULAR Jelenia Góra

Jelenia Góra

308

9991174

UKS Akademia Sportu
w Miliczu

Milicz

309

10032790

Policyjny Klub
Sportowy "Gwardia
"Szczytno

Szczytno

310

10073609

Uczniowski Klub
Sportowy Sport Bralin

Gola

311

10146308

Koszyce

312

9774623

Klub Sportowy
Szreniawa w
Koszycach
Gminny Klub Sportowy
Potok Sitno

313

10238502

Izdebnik

314

10121784

315

9774790

Ludowy Klub Sportowy
"CDO Jubilat" w
Izdebniku
Uczniowski Klub
Sportowy Zatoka 95
Puck przy Szkole
Podstawowej w Pucku
Ludowy Klub Sportowy
Sopotnia

Sitno

Puck

Sopotnia Wielka

Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono sprawozdanie
merytoryczne.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych zamieszczonej we
wniosku.
Statut i sprawozdanie finansowe
nie poświadczone "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu). Niespójność
kwoty dotacji otrzymanych ze
środków publicznych pomiędzy
wnioskiem a sprawozdaniem
finansowym.
Błędy formalne: brak statutu,
KRS/Wypisu, sprawozdania
finansowego za rok 2018.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
informację dodatkową.
Niespójność w złożonym wniosku
w 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 statutu, w załączonym
spraw .finans. brak informacji o
dotacji ze środków publicznych
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych.
Wniosek niekompletny, dosłana
tylko ostatnia strona wniosku.

316

9738174

Młodzieżowy Klub
Sportowy Volley
Żelazny Opoczno
UKS Amur Wilga

Opoczno

317

9755183

318

10010400

Uczniowski Klub
Sportowy
"Mieroszów"

Mieroszów

319

10201738

Młodzieżowa Szkółka
Piłki Nożnej "GÓRNIK"
Zabrze

Zabrze

320

9930690

Uczniowski Klub
Sportowy "NIKE" w
Lipce

Lipka

321

9661131

MKS MOS Turek

Turek

322

10241946

LUDOWY KLUB
SPORTOWY
ZJEDNOCZENI GMINA
BEŁCHATÓW

BEŁCHATÓW

323

10145518

Akademia Piłkarska
Młoda Włocławianka

Włocławek

324

10181749

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy Alex

Aleksandria
druga

Wilga

Brak sprawozdania finansowego
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Niezgodność w terminie realizacji
zajęć pomiędzy tabelą z pkt VI.
(02.07.2019 - 15.11.2019) a
opisem Programu zadania (
02.07.2018 - 15.11.2018).
Brak podpisu drugiej osoby
upoważnionej do podpisywania
dokumentów. Brak podpisu
Sekretarza Klubu (§ 27 Statutu
Klubu).
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Niezgodność kwoty
dotacji za 2018 we wniosku z
kwota dotacji w sprawozdaniu
finansowym za 2018.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(19 000 zł) a sprawozdaniem
finansowym (19 031,85 zł).
We wniosku w tabeli - Przedmiot
zakupu sprzętu sportowego
wpisano kosz na sprzęt - nie jest
to sprzęt sportowy niezbędny do
prowadzenia szkolenia
sportowego.
Błędy w liczbie zawodników we
wniosku w pkt. VI (tabela), pkt VII
(program zadania). W pkt. X informacja o liczbie zawodników
w klubie - wpisano 0
zawodników).
Błąd formalny: - brak
sprawozdania finansowego
zawierające informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.

325

9879313

LUDOWY KLUB
SPORTOWY "DRAMA"
ZBROSŁAWICE
Miejski Klub Sportowy
"Roztocze" Narol
Włocławski Klub
Nurkowy JACQUES

PTAKOWICE

Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

326

9619316

Narol

Uczniowski Klub
Sportowy Akademia
Augustów
Międzyszkolny Klub
Sportowy Basket
Chrobry
Uczniowski Klub
Sportowy "GEM"
Częstochowa
Klub Sportowy
"Szczypiorniak"
Olsztyn

Augustów

Brak sprawozdania finansowego z
2018 roku
Wniosek odrzucony formalnie z
powodu nieprawidłowo
wypełnionego wniosku: boks do
przechowywania sprzętu
treningowego nie jest sprzętem,
ani sprzętem pomocniczym
niezbędnym do prowadzenia
szkolenia sportowego.
Brak informacji na sprawozdaniu
o kwocie otrzymanych dotacji

327

10233083

328

9857739

329

10046733

330

10072962

331

10191431

332

9776127

Klub Piłkarski "Orzeł
Małkocin"

Małkocin

333

10223899

Gminny Klub Sportowy
"Kolbudy"

Kolbudy

Włocławek

Głogów

Częstochowa

Olsztyn

Niezgodność kwoty otrzymanych
dotacji ze sprawozdania z kwotą
podaną we wniosku
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (przysłano jedynie
bilans) - brak możliwości
zweryfikowania kwoty dotacji
wpisanej we wniosku.
Niespójność w liczbie
zawodników oraz terminie zajęć
sportowych w pkt. VI wniosku
(tabele) i pkt. VII wniosku
(program zadania).
Wniosek odrzucony formalnie z
powodu nieprawidłowo
wypełnionego wniosku: tablica
wyników nie jest sprzętem, ani
sprzętem pomocniczym
niezbędnym do prowadzenia
szkolenia sportowego
Błędnie podana kwota dotacji 70.000 zł wpisano w niewłaściwej
rubryce ( wpisano w roku
bieżącym, powinno być w roku
poprzedzającym złożenie
wniosku). Na dokumentach brak
podpisu drugiej osoby
upoważnionej zgodnie z zapisem
w statucie §48.

334

9540999

Uczniowski Klub
Sportowy REMUS
Miechucino
Klub SportowoRekreacyjny
Towarzystwa
Krzewienia Kultury
Fizycznej Silesia
Gminny Związek
Ludowe Kluby
Sportowe

Miechucino

335

9040799

336

9900067

337

10188243

Uczniowski Klub
Sportowy Omega w
Sokółce

Sokółka

338

10071973

Miejskie
Stowarzyszenie
Sportowe Gryf Sanok

Sanok

339

9974240

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy "Volley
Płock"

Płock

340

10131301

SRS Supra Kwidzyn

Kwidzyn

341

10210845

KLUB SPORTOWY LZS
"ŁUŻYCZANKA"

LIPINKI
ŁUŻYCKIE

Katowice

Ligota Dolna

Brak upoważnienia dla członka
zarządu do podpisania wniosku
(patrz §28 Statutu)
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

Brak upoważnienia do podpisania
wniosku dla wiceprezesa (§36
Statutu) Brak informacji na
sprawozdaniu finansowym o
kwocie otrzymanych dotacji
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączone dokumenty są
informacją dodatkową do
sprawozdania finansowego.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego za 2018 r. nie
wynika kwota otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy. Kwota
we wniosku 30.000,00 zł, w
sprawozdaniu finansowym inne
przychody określone statutem
39.389,57 zł. Brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego. Finansowego
Kwota dotacji niezgodna ze
sprawozdaniem finansowym za
2018 r. We wniosku podano
60.000,00 zł a sprawozdaniu
69.800,00 zł.
Brak informacji w sprawozdaniu o
kwocie otrzymanych dotacji
(pusta rubryka). Niezgodność
kwoty deklarowanej we wniosku
z kwotą ze sprawozdania
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego

342

10201239

UKS "TRÓJKA"
Sulechów

Sulechów

343

10139875

LUDOWY KLUB
SPORTOWY 45
BUJAKÓW

BUJAKÓW

344

10209488

Uczniowski Klub
Sportowy "Iskierka"

Baranów
Sandomierski

345

10110000

Gminny Klub Sportowy
"Spójnia"

Białe Błota

346

10064221

Miejski Klub Sportowy
Trzcianka

Trzcianka

347

10113082

Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe

Wilków

348

10064739

Dąbrowa
Górnicza

349

9943421

350

9616932

351

10071644

Uczniowski Klub
Sportowy Zagłębiak
Tucznawa
UKS ,,JEDYNKA"
CZERSK
Ludowy Klub Sportowy
"BURZA"
Ludowy Klub Sportowy
"Victoria" Grabów

352

10130098

Tarnobrzeski Klub
Karate

Tarnobrzeg

CZERSK
Pilawa
Grabów

Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych (min. 3 lata)
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat)
dołączono tylko realizację
wydatków. Niespójność liczby
zawodników pomiędzy pkt VI a X
Błędna reprezentacja. Zgodnie z
KRS wymagane jest
współdziałanie dwóch
umocowanych przedstawicieli.
Wniosek podpisał tylko Prezes.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji w
sprawozdaniu za 2018 rok.
Brak sprawozdania finansowego
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Niezgodność kwoty otrzymanych
dotacji na wniosku z kwotą w
sprawozdaniu
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak sprawozdania finansowego.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Załączono
sprawozdanie finansowe za 2017
r. tak wynika z Bilansu, który
sporządzono na dzień 31.12.2017
r.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Podmiot załączył
sprawozdanie finansowe za 2017
rok. Brak sprawozdania
finansowego za 2018 rok. Brak

możliwości weryfikacji
otrzymanych dotacji w 2018 roku.

353

9975828

Gminny Klub
Jeździecki Bogucin

Fabianki

354

9095196

Uczniowski Klub
Sportowy Wolę Volley

Świętochłowice

355

10111734

Ludowy Klub Sportowy
"Jeleśnianka" Jeleśnia

Jeleśnia

356

10246574

Polskie Stowarzyszenie
Footbag'u

Wrocław

357

9458842

Nowy Hutnik 2010

Kraków

358

9739237

Uczniowski Ludowy
Zespół Sportowy

Jarocin

359

9623300

TKKF klub SENIOR

Myślibórz

Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek. Zgodnie
ze statutem do podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych członków
zarządu.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Niezgodność kwoty
dotacji z roku poprzedniego z
kwotą przedstawiona w
sprawozdaniu. We wniosku nie
uwzględniono dotacji z MSiT.
Brak pełnomocnictwa. Zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie dwóch
upełnomocnionych
przedstawicieli zarządu klubu w
tym: Prezesa lub wice Prezesa,
Sekretarza lub innej osoby, której
udzielono pełnomocnictwa.
Klub wnioskuje o dofinansowanie
dwóch sekcji natomiast z
programu zadania wynika, że klub
planuje przeprowadzenie zajęć
wyłącznie w ramach jednego
sportu tzn. footbag
Niespójność daty oraz liczby
uczestników zajęć pomiędzy pkt
VI (Zakresem rzeczowym zadania)
a pkt VII (Programem zadania)
Niespójność sposobu
reprezentacji pomiędzy wypisem
a statutem. Zgodnie ze statutem
wymagane są podpisy Prezesa i
Skarbnika lub dwóch innych
upoważnionych członków
zarządu. Brak upoważnienia dla
Viceprezesa, drugiej osoby
popisującej wniosek.
Brak upoważnienia dla sekretarza
zarządu do reprezentowania
wnioskodawcy - obowiązek
posiadania upowaznienia wynika
ze statutu wnioskodawcy.

360

9979954

Klub Sportowy
Zamczysko Mrukowa

Mrukowa

361

9991477

Międzyzakładowy
Robotniczy Klub
Sportowy "Kuźnia"
Jawor

Jawor

362

9917314

Wiejski Klub Sportowy
Zorza Zaczarnie

Zaczarnie

363

10172037

Uczniowski Klub
Sportowy
"SZOPIENICE" w
Katowicach

Katowice

364

10189874

Klub sportowy
Tymbark

Tymbark

365

9912301

Klub Taekwondo
"Sokół " Krasnystaw

Krasnystaw

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze
statutem dla ważności pism
dotyczących praw i obowiązków
majątkowych wymagane są
podpisy Prezesa lub Sekretarza i
księgowego albo osób przez nich
upoważnionych spośród
członków zarządu. Wniosek
podpisali Prezes i Członek
zarządu.
Błędna reprezentacja/brak
upoważnienia. Zgodnie z KRS
oświadczenia woli składają:
Prezes, v-ce Prezes oraz główny
księgowy i kierownik klub.
Wniosek podpisał Prezes i V-ce
Prezes. Ponadto dokumenty
finansowe powinny być
podpisywane wyłącznie przez
członków klubu upoważnionych
przez zarząd.
Brak upoważnienia. Zgodnie z KRS
wymagane jest upoważnienie
przez zarząd - Prezesa i skarbnika
oraz dwóch innych członków
zarządu.
Ze sprawozdania finansowego nie
wynika jasno kwota otrzymanych
dotacji w 2018 r. We wniosku
podano kwotę 63.000,00 zł a w
sprawozdaniu w pozycji
"przychody z pozostałej
działalności statutowej" 207.966,00 zł.
W KRS nieaktualne nazwiska
(skład zarządu). Klub dla
potwierdzenia składu nowego
zarządu powinien dołączyć kopię
uchwały z przxeprowadzonych
wyborów oraz kopię wniosku o
zmianę danych którą wysłaną do
KRS.
Niespójność reprezentacji
pomiędzy statutem a wypisem.
Zgodnie z dołączonym statutem
wymagane jest współdziałanie
Prezesa lub upoważnionego przez
niego członka zarządu z Głównym
Księgowym. Natomiast zgodnie z
wypisem osoby uprawnione to
Prezes i Vce Prezes.

366

10106036

Uczniowski Klub
Sportowy

Radzanów

367

9415723

Stowarzyszenie Karnin

Gorzów
Wielkopolski

368

10206794

Stowarzyszenie"Pomó
żmy Razem"

Stary Dzików

369

10097835

Siemianowice
Śląskie

370

10064810

371

10204973

Śląski Klub Golfowy w
Siemianowicach
Śląskich
Beskidzka Akademia
Piłkarska
LUDOWY KLUB
SPORTOWY DĄB
DĄBROWA

372

10174706

Wieleń

373

10021726

374

9904444

MKS FORTUNA WIELEŃ
Koszykarski Klub
Sportowy Tarnowskie
Góry
Klub Sportowy POlanik

Ropa
Trzciana

Tarnowskie
Góry
PIotrków
Trybunalski

Wniosek nie podpisany przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy
(na wniosku i załączonych
dokumentach) - brak
upoważnienia dla skarbnika
zgodnie z zapisem w statucie.
Zapis w § 28 "Dla ważności
oświadczeń w zakresie praw,
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu".
Wersja papierowa wniosku
niezgodna z wersja elektroniczną.
Wniosek papierowy nieczytelny w
pkt X.5 "Informacja o sytuacji
finansowej wnioskodawcy"
Sprawozdanie finansowe nie
zawiera kwoty dotacji ze
środków publicznych podanej w
formularzu wniosku.
Błędna reprezentacja ( brak
podpisu skarbnika lub sekretarza,
zgodnie z zapisami w statucie).
Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na statucie
Brak informacji dodatkowej o
kwocie otrzymanych dotacji. Brak
wyszczególnienia dotacji na
sprawozdaniu
Na sprawozdaniu brak informacji
o kwocie uzyskanych dotacji
Niezgodność dot. reprezentacji w
statucie i KRS
W załączonej do wniosku
dodatkowej informacji do
sprawozdania finansowego
została podana wysokość dotacji
uzyskanych w 2018 roku przez
wnioskodawcę, której nie
uwzględniono w formularzu
wniosku. Wniosek i załączone
dokumenty zawierają niespójne
dane, wniosek nie spełnia
kryteriów formalnych.

375

10222319

Śremski Klub Sportowy
WARTA

Śrem

376

10123519

UKS Sportowiec Piła

Piła

377

10156553

Uczniowski Klub
Sportowy
"Piotrkowska
Akademia Piłkarska"

Piotrków
Trybunalski

378

10177365

Pogorzela

379

10112722

Ludowy Zespół
Sportowy "LEW"
Pogorzela
TS KOSET

Grudziądz

Niespójność daty rejestracji klubu
we wniosku z załączonym
dokumentem-KRS. Niespójność
liczby uczestników w tabeli pkt. VI
"Przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania"
(60 uczestników zadania) z
opisanym programem pkt. VII"
Program zadania"(110
uczestników zadania).
Wniosek został podpisany
niezgodnie z reprezentacją tzn.
według zapisu w Statucie: dla
ważności oświadczeń w zakresie
praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących: prezesa,
wiceprezesa, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu - wniosek podpisał
prezes i członek zarządu, dla
którego nie przedstawiono
wymaganego upoważnienia.
Brak sprawozdania finansowego
za ostatni rok obrachunkowy.
Wniosek nie spełnia kryteriów
formalnych.
Brak w zaświadczeniu z ewidencji
właściwej lub innego dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
(skład zarządu).
Brak sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji 2018 r.
Załączone sprawozdanie
finansowe jest niepełne. Brak KRS
lu innego dokumentu
potwierdzającego rejestracje
Klubu (załączono wydruk strony
internetowej a nie wydruk z KRS)

380

10014205

LUDOWY KLUB
SPORTOWY
"OSTROWEK"

OSTRÓWEK

381

10236467

Katowice

382

10091148

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy Tenis
Katowice
MUAI THAI "NAK
MUAY"

383

9448354

Niezabyszewo

384

9628890

Stowarzyszenie
Klutury Fizycznej; Klub
Sportowy "MAGIC"
Niezabyszewo
Stowarzyszenie
Akademii Sportu
Piłeczka Pruszcz
Gdańskim

385

10245078

Opolski Klub Golfowy
Akademia Golfa

Kamień Śląski

386

10109785

Świebodzin

387

10088430

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy "Lider"
Świebodzin
Strażacki Klub
Sportowy Ruch
Machnów Nowy

Szczecin

Pruszcz Gdańsk

Machnów Nowy

Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 10.000 zł, w
sprawozdaniu finansowym
przychody z działalności
statutowej 97.379,12 zł. Brak
informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.
Rozbieżność w datach rejestracji
Klubu we wniosku 2004 z wypisu
2008 r.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Przysłano uzupełnienie
- po terminie.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
Niespójność daty rejestracji klubu
we wniosku z załączonym
dokumentem- KRS.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy, tj. 2018. Kwota
we wniosku 14.000,00 zł, w
informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego
przychody finansowe 56.390,00
zł.
Na wniosku widnieje podpis
prezesa, podczas gdy status i KRS
określają, że wymagane jest
współdziałanie dwóch
uprawnionych członków zarządu
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączone dokumenty
stanowią informację dodatkową.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie merytoryczne z
działalności klubu.

388

10168547

LKS Dwernicki Stoczek
Łukowski

Stoczek
Łukowski

389

10010981

Międzyszkolny Klub
Sportowy DusznikiZdrój

Duszniki- Zdrój

390

10192483

Iłżecki Klub Sportowy
Polonia

Iłża

391

10120164

Rypin

392

10217776

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „ORLIK” Z
SIEDZIBĄ W
GIMNAZJUM im.
JÓZEFA WYBICKIEGO
W RYPINIE
GKS Kraska Jasieniec

393

10193674

Uczniowski Klub
Sportowy "Start"
Kruklanki

Kruklanki

394

9752217

Akademia Piłkarska
DIEGO Lębork

Lębork

395

10028377

Międzyszkolny Klub
Sportowy Września

Września

Jasieniec

Brak sprawozdania finansowego
za 2018r., dołączone zostało
sprawozdanie finansowe za
2017r.
Brak w zaświadczeniu z ewidencji
właściwej lub innego dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu).
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego.
Brak upoważnienia dla jednej z
osób podpisujących wniosek
(zapis w statucie).

Brak upoważnienia dla osoby
podpisującej wniosek (zapis w
statucie).
Podpis niezgodny z reprezentacją
do zaciągania zobowiązań
majątkowych określoną w
statucie i zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji - brakuje podpisu
drugiej osoby na wniosku.
Niewypełniony pkt X wniosku.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Dosłane sprawozdanie finansowe
zostało nadane po terminie tj. 2203-2019 r.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych

396

10118142

Lubuski Związek
Koszykówki

Zielona Góra

397

10193253

Uczniowski Klub
Sportowy STERNIK

Szczecin

398

9511521

Łódź

399

9816478

Chojeński Klub
Sportowy w Łodzi
Uczniowski Klub
Sportowy "MARIOPIŁA"

400

10187656

Sportowe Piłkarskie
Stowarzyszenie
Olimpic Gdańsk

Gdańsk

Piła

Wniosek odrzucony formalnie.
Lubuski Związek Koszykówki nie
jest klubem sportowym w
rozumieniu zapisów Programu
KLUB - program skierowany jest
do klubów sportowych
(działających w formie
stowarzyszenia), których
podstawowym celem działalności
statutowej jest upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży oraz uczniowskich
klubów sportowych. Wnioski
powinny składać zrzeszone w
związku kluby.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 36.000,00 zł, w
sprawozdaniu finansowym
przychody z pozostałej
działalności statutowej 45.665,27
zł. Brak informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.
Wniosek wysłano po terminie
Wykazana w formularzu wniosku
kwota otrzymanych środków
publicznych (10 000) jest niższa
niż wynika to z informacji
zawartej w sprawozdaniu
finansowym (45 024,40) - we
wniosku nie zostały wykazane
wszystkie dotacje otrzymane
przez wnioskodawcę w 2018
roku. Wniosek jest niespójny z
pozostałą dokumentacją, nie
spełnia kryteriów formalnych.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
aktualnego odpisu lub wydruku
komputerowego z Krajowego
Rejestru Sądowego albo

zaświadczenia lub informacji
sporządzonej na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy,
umożliwiającej weryfikację daty
wpisu do KRS lub ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.

401

9623715

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej ATE
Wicher Strzyżewo

Strzyżewo

402

10184038

Ludowy Klub Sportowy
w Skołoszowie

Skołoszów

403

10161428

KLUB SPORTOWY RED
SIELCZYK

Biała Podlaska

404

10024455

Stowarzyszenie Klub
Sportowy GKS LZS
WIKIELEC

Wikielec

405

10174183

Gminny Klub Sportowy
"Spójnia" w Małej Wsi

Mała Wieś

406

10145276

Uczniowski Klub
Sportowy "Sokół"
Zbrosławice przy
Szkole Podstawowej i

Zbrosławice

Do wniosku nie dołączono
upoważnienia dla członków
zarządu do podpisywania
dokumentów ( zgodnie ze
statutem rozdz. 6 paragraf 32)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Wniosek został złożony po
terminie data stempla
pocztowego 16.03.2019 r. Brak
sprawozdania finansowego za
2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
podpisu drugiej osoby
upoważnionej do podpisu
dokumentów.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (180 465.43 zł) a
wnioskiem (170 750 zł).
Brak sprawozdania finansowego.
Na wniosku podpisał się jedynie
prezes (zgodnie ze statutem
powinny być 2 podpisy - prezes i
sekretarz lub skarbnik)
Kwota dotacji we wniosku
(30.000,00 zł) niezgodna z kwotą
wynikającą z załączonego
sprawozdania finansowego za

Gimnazjum w
Zbrosławicachh

2018 r. (50.000,00 zł). Brak
upoważnienia dla wiceprezesa do
podpisywania dokumentów.

407

10113926

Klub Sportowy Hanulin

Hanulin

408

10077116

Zgierski Klub Sportowy
Włókniarz

Zgierz

409

10102382

LUDOWY KLUB
SPORTOWY PITMARK
W JAŚLANACH

Jaślany

410

10076853

LUDOWY KLUB
SPORTOWY "CISY" W
JABŁONICY POLSKIEJ

HACZÓW

411

10063315

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Wielopole
Skrzyńskie,, przy SP w
Wielopolu Skrzyńskim

Wielopole
Skrzyńskie

412

9967156

Ludowy Klub Sportowy
"HURAGAN" w
Swędowie

Swędów

Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączono sprawozdanie
finansowe za 2017 r.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
potwierdzenia daty rejestracji
klubu w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji klubów sportowych.
Niezgodność kwoty dotacji
zadeklarowanej we wniosku z
kwotą z informacji dodatkowej do
sprawozdania.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek. Zgodnie
ze statutem wymagane są
podpisy co najmniej dwóch osób
w tym prezesa, wiceprezesa lub
dwóch upoważnionych członków
zarządu. W tym przypadku brak
upoważnienia dla skarbnika,
który podpisał dokumenty.
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji ujetą w
informacji uzupełniającej do
sprawozdania finansowego. We
wniosku jest 25.148,11 zł, w
informacji 24.900,00 zł.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za

ostatni rok obrachunkowy.
Załączone dokumenty do
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego.

413

10158910

Ludowy Zespół
Sportowy w
Kościelniku
Uczniowski Klub
Sportowy "LIDER"

Lubań

Wniosek złożony po terminie

414

10093441

Goleniów

Na podstawie załączonej
dokumentacji nie można ustalić
daty rejestracji klubu.
Wniosek został złożony po
terminie - data stempla
pocztowego 18.03.2019 r. Brak
sprawozdania finansowego za
2018 r.
Niespójność wersji papierowej
wniosku z wersją elektroniczną na wydruku brak pkt. V "Forma
organizacji i okres działalności".
Wniosek nie jest oryginalnym
wydrukiem komputerowym.
Wersja elektroniczna i papierowa
wniosku musi być zgodna.
Brak informacji dodatkowej o
kwocie otrzymanych dotacji w
2018 r. a ze sprawozdania
finansowego nie wynika jasno, że
Klub otrzymał dotacje w kwocie
46.400,00 zł gdyż w
sprawozdaniu finansowy
przychody z pozostałej
działalności pożytku publicznego
wynoszą 55.875,44 zł. Nie została
dołączona informacja dodatkowa
o wysokości otrzymanych dotacji
w 2018 r.
Brak możliwości zweryfikowania
kwoty otrzymanych dotacji w
2018 r. nie załączono informacji
dodatkowej zawierającej kwotę
otrzymanych dotacji w 2018 r.
Wniosek w wersji papierowej
złożony po terminie - data
stempla pocztowego 21.03.2019
r.
Brak upoważnienia Walnego
Zgromadzenia dla drugiej osoby
podpisującej wniosek
(Wiceprezesa lub Skarbnika).

415

9845230

Klub Szachowy Stilon
w Gorzowie
Wielkopolskim

Gorzów
Wielkopolski

416

10151825

Uczniowski Klub
Sportowy Smecz
Gniezno

Gniezno

417

9973433

Uczniowski Klub
Sportowy Akademia
Piłki Nożnej Góral
Istebna

Istebna

418

9815773

Uczniowski Klub
Hokeja na Trawie
Ósemka

Tarnowskie
Góry

419

10217479

LKS Szubinianka
Szubin

Szubin

420

10146989

Klub Sportowy Beskid
Żegocina

Żegocina

421

9135703

Wojewódzki
Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy
"Nadodrze"
Powodowo
UKL "Ósemka" Police

Powodowo

Wniosek podpisany przez osoby
nie upoważnione . Brak
upoważnienia Zarządu dla
wiceprezesa.

422

10217274

Police

10149013

Ludowy Zespół
Sportowy Płomień
Opatów

Opatów

424

9623037

Uczniowski Klub
Sportowy „OKAY”

Opole

425

10073720

UKS Esperanto

Warszawa

426

9818468

KRASNE

427

9746625

Uczniowski Klub
Sportowy ,,ISKRA '' w
Krasnem
Chojnicki Klub
Żeglarski

428

9146723

Inowrocławski Klub
Kyokushin

Inowrocław

429

9358304

Ludowy Zespół
Sportowy ZAWISZA

Serby

Statut nie potwierdzony "za
zgodność z oryginałem, wniosek
podpisał wiceprezes, który wg
statutu powinien posiadać
upoważnienie.
Podpis niezgodny z reprezentacją.
Brak upoważnienia do zaciągania
zobowiązań majątkowych dla
sekretarza - zgodnie z wypisem z
ewidencji i statutem.
Nieprawidłowo wypełniony
wniosek w pkt. VI - termin
realizacji zajęć sportowych.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (61 900 zł) a
wnioskiem (51 900 zł).
Wniosek odrzucony formalnie z
powodu nieprawidłowo
wypełnionego wniosku: 1.
elektroniczna tablica wyników nie
jest sprzętem, ani sprzętem
pomocniczym niezbędnym do
prowadzenia szkolenia
sportowego). 2. rozbieżność w
terminie realizacji zadania. ( w
pkt VI zadeklarowano 10 m-cy, a z
opisu wynika 2,5 m-ca).
Brak upoważnienia dla osoby
podpisującej wniosek (zapis w
statucie).
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to
124 000,00, a kwota w
sprawozdaniu finansowym to 282
900,00.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 44
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 46 500,00.
Błąd formalny: - do wniosku nie
dołączono wymaganego statutem

423

Charzykowy

upoważnienia dla podpisanych
członków zarządu
430

10136379

431

9712657

432

10075857

433

10166587

434

Fundacja "Akademia
Piłkarska Freekids"
MSP "AQUARIUS"

Trzebnica
MYŚLENICE

Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
Beskid
LKS Iskra

Nowy Sącz

9930182

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
"Bielgim"

Bielany

435

10049600

UKS Football Academy
Fair-Play

Złotów

436

10151298

Stowarzyszenie szkoła
Walki Golden dragon

Bydgoszcz

437

8986981

Międzyszkolny Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy ,,Orlik "
Kcynia

Kcynia

Janczewo

Wniosek złożyła niewłaściwa
jednostka.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 23
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 25 000,00.
Dołączony statut nie jest
opatrzony klauzulą ,,za zgodność
z oryginałem", nie jest też
podpisany
Błąd formalny: brak
sprawozdania finansowego za rok
2018.
Dostarczone dokumenty nie dają
możliwości zweryfikowania czy
klub działa dłużej niż 3 lata
(dołączona do wniosku decyzja
Starosty jest datowana na 2017
rok)
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 0,00 zł, w informacji
dodatkowej dołączonej do
sprawozdania finansowego w tym
dotacje i subwencje podano
kwotę: 58.580,00 zł. Podpisy
osób upoważnionych do podpisu
- brak drugiej osoby, gdyż muszą
podpisać dwie osoby.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Wersja papierowa i elektroniczna
różnią się. Kwota otrzymanych
środków publicznych ze
sprawozdania finansowego jest
wyższa niż w przesłanym
elektronicznie wniosku
(adnotacja dot. poprawnej kwoty

została zrobiona tylko na wersji
papierowej została zrobiona
ołówkiem i nie została
parafowana.)
438

10122926

Uczniowski Klub
Sportowy Kopla
Paczkowo
Uczniowski Klub
Sportowy "MAT"

Paczkowo

439

9997576

440

10155749

Strażacki Klub
Sportowy
„Jastrzębiec” Książ
Wielki

Książ Wielki

441

10013068

Ludowy Klub Sportowy
w Izdebkach

Izdebki

442

9967108

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
"Grodno"

Nowogród

443

10162223

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
"SUPLES" Kraśnik

Kraśnik

444

9581410

LZS NOWY KOŚCIÓŁ

NOWY KOŚCIÓŁ

445

8822755

Uczniowski Klub
Sportowy "Orzeł" w
Zawidzu Kościelnym

Zawidz
Kościelny

Choceń

Brak sprawozdania finansowego i
informacji o kwocie otrzymanych
dotacji
Sprawozdanie finansowe
niepodpisane przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Zgodnie ze statutem
wymagane jest upoważnienie dla
dwóch członków zarządu. Brak
upoważnienia dla członków
zarządu.
Niespójna reprezentacja w
Statucie i KRS. Termin realizacji
zajęć niespójny w pkt. VI i pkt. X
wniosku.
Brak sprawozdania finansowego
zgodnie z ustawą o
rachunkowości (bilansu i
rachunku zysku i strat) dołączono
tylko sprawozdanie merytoryczne
Brak upoważnienia dla V-ce
Prezesa. Zgodnie ze statutem do
składania oświadczeń i zaciągania
zobowiązań majątkowych
uprawnieni są Prezes i
upoważniony przez zarząd klubu
Wiceprezes.
Brak daty rejestracji klubu w
zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji klubów sportowych
Brak upoważnienia dla członka
zarządu. Zgodnie ze statutem
wymagane są podpisy dwóch
osób spośród następujących,
Prezesa, Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków.
Wniosek podpisały osoby
nieupoważnione. Brak
upoważnienia dla Wiceprezesa i
Członka Zarządu.

446

10187916

Uczniowski Klub
Sportowy "DOJO"

Piekary Śląskie

447

9820266

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Sokół " w
Goszczanowie

Goszczanów

448

10216112

STOWARZYSZENIE
ROZWOJU SPORTU I
KULTURY PAIDEIA

Rogoż

449

10025093

Szczuczyn

450

9949967

Międzyszkolny Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy "GWIAZDA"
przy Urzędzie
Miejskim w
Szczuczynie
Uczniowski Klub
sportowy Mini Soccer
Academy

451

10046816

UKS "Tajfun" Nowy
Sącz

Nowy Sącz

452

10019480

Ludowy Klub Sportowy
Pałuki Łekno

Łekno

Mrągowo

Dołączone upoważnienie dla osób
podpisujących wniosek podpisane
tylko przez Prezesa, a zgodnie ze
statutem do udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków zarządu
Brak sprawozdania finansowego
zgodnie z ustawą o
rachunkowości (bilansu i
rachunku zysku i strat) dołączono
tylko informację dodatkową
Brak sprawozdania finansowego
zgodnie z ustawą o
rachunkowości (bilansu i
rachunku zysku i strat) dołączono
tylko informację dodatkową
Brak sprawozdania finansowego
zgodnie z ustawą o
rachunkowości (bilansu i
rachunku zysku i strat) za 2018 r.
(dołączono spr. za 2017)
Brak sprawozdania finansowego
zgodnie z ustawą o
rachunkowości (bilansu i
rachunku zysku i strat) dołączono
tylko zestawienie sald i obrotów
konta bankowego
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak informacji o
dochodach za rok poprzedzający
złożenie wniosku. (załączone
przychody za 2017 r. oraz bilans
za 2017 r.)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
w zaświadczeniu z ewidencji
właściwej lub innego dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu).

453

10240087

Ludowo-Uczniowski
Klub Sportowy
"Wodniak"

Choszczno

454

10073167

Wołowski Klub Karate
Kyokushinkai

Wołów

455

10207718

Ludowy Klub Sportowy
"Tur"

Jaktorów

456

9869916

AP LIMANOVIA

limanowa

457

10071146

Regionalny Klub
Sportowy Iskra Krzęcin

Krzęcin

458

9973087

UKS "Muflon" Duszniki
- Zdrój

Duszniki - Zdrój

Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
potwierdzenia daty rejestracji
klubu w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji klubów sportowych.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(170.000,00 zł) a spr. finansowym
(177.900,00 zł)
Brak w zaświadczeniu z ewidencji
właściwej lub innego dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu). W pkt VII.
Program Zadania w opisie brak
pełnego opisu realizacji zadania.
Sprawozdanie finansowe nie
zawiera informacji o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych (lub dodatkowa
informacja uzupełniająca) za
ostatni rok obrachunkowy.
Niespójność daty rejestracji klubu
i pozycji w ewidencji właściwej z
przedłożonym zaświadczenia o
wpisie do ewidencji. Brak w
zaświadczeniu z ewidencji
właściwej lub innego dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu). Niespójność

reprezentacji (podpisy osób
upoważnionych) we wniosku ze
statutem.

459

9931897

Stowarzyszenie
integracja dla
Wałbrzycha

Wałbrzych

460

10151325

Lubelski Klub Karate
Kyokushin

Lublin

461

10226643

Uczniowski Klub Judo
Millenium Rzeszów

Rzeszów

462

10244013

Uczniowski Klub
Sportowy Leonium

Sierpc

463

10194535

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Lider''

Milicz

464

10195568

Pływacki
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy "Orka"

Szamotuły

465

10223060

Mazowiecko-Podlaski
Klub Karate

Ciechanowiec

Został złożone niepełne
sprawozdanie finansowe zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy ( brak rachunku
zysków i strat oraz informacji
dodatkowej o dotacjach).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018. Wysłano zaległe
sprawozdanie po terminie
(11.04.2019 r.).
Wniosek podpisała osoba nie
upoważniona do
reprezentowania wnioskodawcy (
brak upoważnienia dla
skarbnika).
Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych pkt.
VII "program zadania" (od
02.01.2018 do 15.11.2019r.)
niezgodny z założeniami
programu. Niespójność między
statutem a zaświadczeniem z
wypisu z ewidencji dotyczącym
reprezentacji do podpisywania.
Brak upoważnienia dla
wiceprezesa podpisującego
wniosek, zgodnie ze statutem
wymagane jest upoważnienie.
Brak upoważnienia
(pełnomocnictwa) dla skarbnika
podpisującego wniosek. Zgodnie
ze statutem wymagane
pełnomocnictwo udzielone przez
Zarząd.
Błędna kwota otrzymanych
środków publicznych (w
sprawozdaniu finansowym kwota
jest o 20 tys wyższa)

466

8732721

Międzyszkolny
Toruński Klub Pływacki
Delfin

Toruń

467

9964406

Uczniowski Parafialny
Ludowy Klub Sportowy
"STRZELEC"

Oleśnica

468

10247139

Ludowy Klub Sportowy
Witów ski Mszana
Górna

Mszana Górna

469

10219349

Miejski Klub Sportowy
Rominta

Gołdap

470

10246913

KLUB SPORTOWY
PACO

LUBLIN

471

9689062

Uczniowski Klub
Sportowy "Feniks" w
Krynkach

Krynki

We wniosku w pkt. VI tabela
"łączna liczba uczestników
zajęć..." brak informacji o liczbie
uczestników zajęć sportowych.
Nieprawidłowo wypełniony
formularz.
Błędy formalne: - brak
dokumentu umożliwiającego
weryfikację daty wpisu do KRS lub
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy brak dokumentu umożliwiającego
weryfikację członków zarządu
klubu.
Brak sprawozdania za 2018 r.
zgodnie z ustawą o
rachunkowości. Załączony
dokument to informacja
dodatkowa. Niespójność w
terminach realizacji zajęć
sportowych. W tabeli podano od
02.01-15.11.2019 r. natomiast w
opisie realizacji zadania, cytuję"...
zajęcia odbywają się od 1 lipca do
31 marca 6 razy w tygodniu po 90
min. dziennie. Od kwietnia do 30
czerwca zajęcia odbywają się (...)"
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zgodnie
ze statutem podpisy może
składać dwóch upoważnionych
członków zarządu)
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 74.147,098 zł, w
sprawozdaniu finansowym
przychody określone statutem, w
tym dotacje i subwencje
80.795,00 zł. Brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

472

9580335

Uczniowski Klub
Sportowy Judo Olimp

Bielsk

473

10229198

Klub Sportowy
Notecianka pakość

Pakość

474

9065831

ULKS "Józefina"

Józefina

475

10223759

Stowarzyszenie Na
Rzecz Kultury Fizycznej
i Sportu " Adalbertus"

Dalewo

476

10147012

Ludowy Klub Sportowy
"Strażak" Dębowiec

Dębowiec

477

10067437

UOKS ZAKRZÓW

TARNOBRZEG

478

10198862

SOLNA

479

9536893

LUDOWY KLUB
SPORTOWY
GALAKTICOS SOLNA
Towarzystwo
Sportowe Wisła
Zakopane

Zakopane

Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Statut
niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem zgodnie z
reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych.
W załączonym zaświadczeniu z
dnia 18.01.2019 r. brak daty
rejestracji Klubu. Skutkuje to
brakiem możliwości
zweryfikowania czy klub istnieje
min.3 lata co jest wymogiem
koniecznym Programu KLUB
2019.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości , przedłożono
jedynie informację dodatkową do
sprawozdania.
We wniosku podano nr wpisu do
rejestru niezgodny z podanym we
właściwym wypisie z rejestru.
Brak w załączonej dokumentacji
informacji o składzie imiennym
zarządu. Niemożliwe jest
ustalenie z ilu członków składa się
zarząd.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Błędy formalne: - do wniosku nie
dołączono statutu klubu, - do
wniosku nie dołączono
sprawozdania finansowego za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na Statucie Klubu.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Wniosek został
złożony 23.01.2019 (data stempla

pocztowego). Przedłożono
jedynie sprawozdanie za 2017r.
Brak upoważnienia dla członka
zarządu.

480

10197338

MIEJSKI UCZNIOWSKI
KLUB PŁYWACKI ORKA
MOSIR

KIELCE

481

9994729

TOWARZYSTWO
SPORTOWE RYBITWY
KRAKÓW

Kraków

482

10184675

Tomaszowskie
Towarzystwo
Sportowe „TOP”

Tomaszów
Lubelski

483

10117100

Ludowy Zespół
Sportowy "Tanew"

Majdan Stary

484

10226578

Ludowy Klub Sportowy
"Polonia" Łaziska

Łaziska

Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku - 0,00 zł.
Zgodnie z art. 26 pkt 3, cytuję:
"Dla ważności oświadczeń woli,
pism i dokumentów w
przedmiocie i obowiązków
majątkowych wymagane są
podpisy przynajmniej dwóch
członków Zarządu w tym
Prezesa.(...)". Nr pozycji wpisu do
właściwego rejestru jest
nieprawidłowy tj. 8/2012 a
powinien być nr poz. 111.
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości
za ostatni rok obrachunkowy.
Przedłożono jedynie informacje
dodatkową do sprawozdania.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(10.000,00 zł) a spr. finansowyminformacją dodatkową o
wysokości przyznanych dotacji w
2018 r. (11.150,00 zł)
Brak upoważnienia do
podpisywania pism w zakresie
podejmowania zobowiązań
majątkowych dla Sekretarza.
Zgodnie ze statutem wymagane
są podpisy dwóch osób spośród
następujących: prezesa,
wiceprezesa lub dwóch
upoważnionych członków
Zarządu.
Wniosek przesłano po terminie

485

10220116

Olsztyńskie
Stowarzyszenie
Przyjaciół Piłki Nożnej
"CZEREŚ"
Uczniowski Klub
Sportowy Różowe
Pantery

Olsztyn

Niewypełniony pkt X wniosku.

486

10147528

Łętowe

9434684

Uczniowski Klub
Sportowy Włóczykij

Osiek

488

10193164

BORKOWO
KOŚCIELNE

489

10194890

LUDOWO UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY LUKS
Ludowy Zespół
Sportowy Młynisko

Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. w rozumieniu art.46
ustawy o rachunkowości.
Wniosek został złożony w 2019r. 02.01.2019 (data stempla
pocztowego). Załączone
dokumenty nie są
sprawozdaniem finansowym.
Brak informacji o kwocie
uzyskanych dotacji

487

490

10103337

Samson Samsonów

Sasmonów

491

10089070

UKS "Relaks" Oborniki
Śląskie

Oborniki Śląskie

492

10074080

Eurpoejski Uczniowski
Klub Sportowy
Spartakus Sicienko

Sicienko

Młynisko

Zgodnie ze Statutem, wniosek
powinny podpisać 2 osobypodpisał tylko prezes.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Z załączonego wypisu nie można
odczytać daty rejestracji klubu
(brak podanej daty w
zaświadczeniu). W załączonych
dokumentach nie ma informacji o
składzie imiennym zarządu (brak
imion i nazwisk osób będących w
składzie zarządu)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Data
rejestracji klubu wpisana we

wniosku (1996-09-20) niezgodna
z data podaną we wpisie do
właściwej ewidencji (2002-11-22).

493

8778983

Ludowy Klub Sportowy
w Górkach
Gostyńskie
Stowarzyszenie Klub
Sportów i Sztuk Walki
Wilk

Górki

494

9627974

495

9769533

Klub Sportowy
Sporting Wrocław

Wrocław

496

10058845

IKS-INTEGRACJACONAN Integracyjny
Klub Podnoszenia
Ciężarów w Giżycku

Giżycko

497

9951949

Stowarzyszenie
Ludowy Klub Sportowy
Goczałkowice Zdrój

Goczałkowice
Zdrój

498

9930667

Łódzki Klub Karate
Shotokan

Łódź

499

9215092

Uczniowski Klub
Sportowy
"Niedźwiadek" Chełm

Chełm

Gostyń

Błędna reprezentacja, brak
upoważnienia dla skarbnika.
W załączonym sprawozdaniu
finansowym wykazano wyższą
kwotę dotacji otrzymanych ze
środków publicznych niż
wskazana we wniosku.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na sprawozdaniu
finansowym i Statucie
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
potwierdzenia daty rejestracji
klubu w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji klubów sportowych.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Kwota dotacji niezgodna ze
sprawozdaniem finansowym za
2018 r. W sprawozdaniu
finansowym wykazano kwotę
37.600 zł a we wniosku wpisano
26.500 zł
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 111.500,00 zł, w
sprawozdaniu finansowym
przychody podstawowej
działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym zmiana

stanu produktów 499.741,54 zł.
Brak informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.

500

9998205

Ludowy Klub Sportowy
"Unia" Świerklaniec

Świerklaniec

501

10203495

Bielsko-Biała

502

9861639

Uczniowski Klub
Sportowy Akademia
Piłkarska CHAMPIONS
Bielsko-Biała
MULKS Żeromski

503

10167710

Gminny Klub Sportowy
"Czarni" Jaworze

Jaworze

504

8780342

Ludowy Klub Sportowy
Wiewiórka

Wiewiórka

505

9965455

Combat Sports
Academy

Dąbrowa
Białostocka

Sieradz

Sprawozdanie finansowe zawiera
informację o kwocie przyznanych
dotacji ze środków publicznych
za ostatni rok obrachunkowy, ale
jest ona różna od kwoty podanej
w formularzu wniosku.
Wniosek w wersji papierowej
wysłany po terminie (data
stempla 18.04.2019) Brak statutu
Wniosek przesłany w wersji
papierowej nie jest zgodny z
wersją elektroniczną przesłaną w
systemie Amodit w pkt. III Kwota
otrzymanych środków
publicznych. Wniosek nie spełnia
wymogów formalnych.
Błąd formalny: - niespójność kwot
dotacji uzyskanych w 2018 r
pomiędzy wnioskiem, informacją
dodatkową do sprawozdania
finansowego i informacją
uzupełniającą (w każdym z tych
dokumentów występuje inna
kwota).
Brak sprawozdania finansowego do wniosku dołączono jedynie
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego. Statut oraz
zaświadczenie o wpisie do
ewidencji niepotwierdzone "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).

506

10232595

Uczniowski klub
sportowy "Akademia
Piłkarska Champions"
Zabrze

Zabrze

507

9951131

Klub Sportowy
Brazylijskiego Jiu Jitsu
'CYKLON" Zielona Góra

Zielona Góra

508

10216520

Beninca Uczniowski
Klub Sportowy Feniks

KędzierzynKoźle

509

9724098

Świdwin

510

10141748

511

9601847

Świdwińskie
Stowarzyszenie
Lotnictwa
Rekreacyjnego
UKS AKADEMIA
PIŁKARSKA
CHAMPIONS KOŃSKIE
Uczniowski Klub
Sportowy GKS Osieck

512

9954025

Uczniowski Klub
Sportowy Olimpijczyk
w Pęczniewie

Pęczniew

513

10084861

Międzyszkolny Klub
Sportowy w Dębicy

Dębica

514

10019148

Kłobucki Klub Pływacki
Delfin

Kłobuck

KOŃSKIE

Osieck

Podpis niezgodny z reprezentacją
do zaciągania zobowiązań
majątkowych określoną w
statucie i wypisie z ewidencji
(brakuje podpisu drugiej osoby).
Statut, wypis z ewidencji oraz
sprawozdanie finansowe nie
poświadczone "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Błąd formalny: - z załączonych
dokumentów finansowych nie
wynika jednoznacznie kwota
dotacji otrzymanych w 2018 r.
Brak uchwały z upoważnieniem
dla osób podpisujących
dokument
W statucie stowarzyszenia nie
występuje cel krzewienia kultury
fizycznej. Wniosek nie spełnia
warunków programu
Niewypełniony pkt X wniosku informacja o liczbie zawodników
w klubie.
Błędy formalne: - statut
wnioskodawcy nie został
potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy,
- z dokumentów księgowych nie
można jednoznacznie
wywnioskować deklarowanej
kwoty dotacji za 2018 r.
Statut " Dla ważności oświadczeń
w zakresie praw, podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch
spośród następujących : Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu." Brak upoważnienia dla
Sekretarza
dołączony statut jest nieczytelny,
wg zapisu KRS brak upoważnienia
dla członków zarządu.
Wniosek wraz z załącznikami
podpisała tylko jedna osoba
uprawniona - Prezes, zgodnie ze

statutem podpis powinny złozyć
dwie osoby .
515

9796357

LKS Smrek Ślemień

Ślemień

516

8744955

Czarna
Dąbrówka

517

9884320

Gminne Towarzystwo
Sportowe Czarna
Dąbrówka
Miejski Klub Sportowy
Cyclo - Korona Kielce

518

10065748

Gminne Towarzystwo
Sportowe Rybak
Parowa

Osiecznica

519

10180517

Ludowy Kolarski
Uczniowski Klub
Sportowy Pszczyna

Studzionka

520

10046891

Ludowy Klub Sportowy
Gminy Załuski Korona
Karolinowo

Karolinowo

521

10077900

Kaliski Klub
Shinkyokushin Karate Podolski Dojo

Kalisz

Kielce

wniosek nie został podpisany
przez osoby reprezentujące
zgodnie z paragrafem 34 ust 1 w
statucie, (bardzo nieczytelna
kopia statutu podpisana
parafami), formularz wniosku i
pozostałe wymagane dokumenty
potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez
niezidentyfikowane osoby
(parafy)
nie dołączono KRS lub wypisu z
ewidencji
Błędy formalne: brak
sprawozdania finansowego za rok
2018 r., statut niepoświadczony
za zgodność z oryginałem,
upoważnienie przy składaniu
oświadczeń woli
niepoświadczone za zgodność z
oryginałem.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(30 000 zł) a spr. finansowym (30
000 zł - dotacja z Gminy +
Osiecznica, 6 500 zł - dotacja z
Nadleśnictwa)
Brak upoważnienia dla drugiego
członka zarządu, który podpisał
wniosek (zgodnie z KRS takie
pełnomocnictwo jest konieczne)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie sprawozdanie finansowe
za 2017r.
Błędy formalne: - brak jednej ze
stron statutu, zawierającej
paragrafy 33-36 (w tym ten o
sposobie reprezentacji, - z
ewidencji Miasta Kalisza wynika,
iż zobowiązania majątkowe w

imieniu klubu podpisują co
najmniej 2 osoby. Przesłany
wniosek został podpisany tylko
przez jedną osobę.
522

9697952

Miejski Klub Sportowy
Osława Zagórz

Zagórz

523

10041954

Miejski Klub Sportowy
Radymno

Radymno

524

10002477

Centrum Szkolenia
Sportowego Młodzieży
Orły Rzeszów

Rzeszów

525

10104532

LUKS Czartoria Ręczno

Ręczno

526

9475949

Międzyszkolny
Akrobatyczny Klub
Sportowy Ursynów

Warszawa

527

9621072

Uczniowski Klub
Sportowy City Zen

Poznań

528

8965581

UKS "Dwójka" Ziębice

Ziębice

Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (34 300 zł) a
wnioskiem (24 000 zł)
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji wpisanej we
wniosku lub informacji
dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji wpisanej we
wniosku lub informacji
dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok.
Błąd formalny: - brak
sprawozdania finansowego za
ostatni rok obrachunkowy.
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (56 370 zł) a
wnioskiem (54 000 zł).
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji wpisanej we
wniosku lub informacji
dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. (bilans i rachunek
zysków i strat)- zgodnie z
programem wymagane jest
sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Brak w
zaświadczeniu z ewidencji
właściwej lub innego dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do

reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu).

529

10226886

MUKS Kargowa

Kargowa

530

9573649

LZS Muskador

Wola
Pękoszewska

531

10171697

Gminny Klub Sportowy
Delta Słupno

Słupno

532

10121212

Stowarzyszenie Tenisa
Ziemnego RETURNOPOCZNO

Parczówek

533

10213070

Uczniowski Klub
Sportowy VOLLEY Iłża

Iłża

Nie przesłano wniosku, tylko KRS i
Statut.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 150 000 zł, w spr.
finansowym przychodu
działalności statutowej 169 222 zł
w tym 9 620 zł składek
członkowskich. Brak informacji
dodatkowej do spr. finansowego
Wyciąg z ewidencji stowarzyszeń
nie potwierdzony "za zgodność z
oryginałem", brak również
podpisu Starosty pod wyciągiem,
brak podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
zgodnie ze statutem powinien
podpisać się prezes i sekretarzinne osoby musza posiadać
pełnomocnictwo).
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie informacje dodatkową o
niekorzystaniu z dotacji w 2018r.

534

9888744

KLUB PIŁKARSKI
„RZĄDZA“ ZAŁUBICE

ZAŁUBICE
NOWE

535

9931271

Uczniowski Klub
Sportowy Gryf
Lwówek

Lwówek

536

10061393

Metal-Fach LUKS
Janowszczyzna

Janowszczyzna

537

10239037

LUDOWY UCZNIOWSKI
KLUB SPORTOWY
"CZARNI"

CZARNA
BIAŁOSTOCKA

538

10149616

Klub Sportowy Hutnik
Kraków

Kraków

539

10136432

KLUB SPORTOWY
"SIARKA"

TARNOBRZEG

540

10058901

MLKS VICTORIA JELCZLASKOWICE

JELCZLASKOWICE

541

10202280

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "ABC
FUTBOLU" DĘBNO

DĘBNO

Brak podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
(wg statutu prezes i wiceprezes
powinni mieć upoważnienie
zarządu do podpisywania
dokumentów ).
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (16 800 zł) a
wnioskiem (2 500 zł).
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy ( bilans i rachunek
zysków i strat). Przedłożono
jedynie informacje o
niekorzystaniu z dotacji w 2018r.
Brak sprawozdania finansowego i
informacji dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji (załączono
jedynie CIT8 oraz sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego)
Sprawozdanie finansowe nie
zawiera informacji o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych (brak dodatkowej
informacji uzupełniającej
dołączonej do sprawozdania
finansowego) za ostatni rok
obrachunkowy.
Kwota otrzymanych środków
publicznych zadeklarowana na
wniosku jest dużo niższa niż
kwota podana na sprawozdaniu
finansowym
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(65 000 zł) a spr. finansowym (55
000 zł).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Przedłożono jedynie
sprawozdanie finansowe za
2017r.

542

9363079

AKADEMIA FUTBOLU
ORŁY KOMORNIKI

KOMORNIKI

543

10189417

GKS AGRICOLA
ŁONIÓW

Łoniów

544

9620874

UKS "JEDYNKA"
BARTOSZYCE

BARTOSZYCE

545

9817287

Klub Sportowy
"Helena" w Nowym
Sączu

Nowy Sącz

546

10122656

Uczniowski Klub
Sportowy FA Zgorzelec

Zgorzelec

547

9846078

Uczniowski Klub
Sportowy "MARPJS
DĄB"DĘBICE

Dębice

548

9616890

Klub Sportowy N-Bike
Academy

Niemcz

549

10179899

Ludowy Klub Sportowy
"ISKRA"

Golczewo

550

10043238

Łochowski Klub
Sportowy w Łochowie

Łochów

Niespójność daty realizacji zajęć
sportowych pomiędzy pkt VI
(zakresem rzeczowym zadania) a
pkt VII (Programem zadania).
Ponadto termin zadania w pkt VI
przekracza datę zawartą w
ogłoszeniu konkursowym
Kwota dotacji przedstawiona we
wniosku różni się od kwoty
dotacji przedstawionej w
sprawozdaniu finansowym.
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI (zakresem
rzeczowym zadania) a pkt X
(liczbą zawodników w klubie do
18 rż.)
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 66
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 76 000,00.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono sprawozdanie
z przychodów i kosztów
niezgodne z art. 46 ustawy o
rachunkowości.
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI (zakresem
rzeczowym zadania) a pkt X
(liczbą zawodników w klubie do
18 rż.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 10
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 35 200,00.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji wpisanej we
wniosku (115 000 zł) lub
informacji dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok.
Kopia sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem

551

10109545

K.S Lechia 06
Mysłowice

Mysłowice

552

9967619

KLUB SPORTOWY
"PROMYK" NOWA
SUCHA

Nowa Sucha

553

10097591

Tłuszczański Klub
Sportowy "Bóbr"

Tłuszcz

554

10191185

ZACHODNIOPOMORSK
I KLUB OYAMA

STARGARD

555

10231685

Poniatowa

556

9426238

Uczniowski Klub
Sportowy Liceum
Ogólnokształcącego w
Poniatowej
KWIDZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ TAŃCA

557

10022484

Miejski Klub Sportowy
Strug Tyczyn

Tyczyn

558

9431019

Uczniowski Klub
Sportowy " Jedynka"
Krzeszowice

Krzeszowice

KWIDZYN

Wniosek złożony po terminie.
Brak sprawozdania finansowego.
Brak KRS lub zaświadczenia z
właściwej ewidencji.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
rozpisane wydatki z otrzymanej
dotacji
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji wpisanej we
wniosku (85 000 zł) lub informacji
dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączono tylko dodatkowa
informacje o kwocie dotacji).
Brak upoważnienia dla osoby
podpisującej wniosek (zapis w
statucie).
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączono za 2017 r. plus
dodatkowa informację z 2018 r.).
Niepoprawnie wypełniony
wniosek - Kwota otrzymanych
środków publicznych na wniosku
jest dużo niższa niż kwota
zawarta w sprawozdaniu
finansowym.
Brak informacji na sprawozdaniu
finansowym o kwocie
otrzymanych dotacji

559

10177831

Uczniowski Klub
Sportowo"Wiking"
Rychnowy

Rychnowy

560

9489024

Uczniowski Klub
Sportowy Kukułki przy
SP65 w Katowicach

Katowice

561

10198917

Klub Sportowy "LECH"
Sulechów

Sulechów

562

9564635

563

9726322

Stowarzyszenie
LUXTORPEDA
Krośnieńskie
Stowarzyszenie Gier
Umysłowych "Tęcza"

CzerwionkaLeszczny
Krosno
Odrzańskie

564

9599912

LUDOWY KLUB
SPORTOWY MIESZKO
MIESZKOWICE

Mieszkowice

565

10083118

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy ,,Start"

Nadarzyn

566

10180192

Towarzystwo
Sportowe Sokół

Jasło

567

10230965

Zakopiański Klub
Karate Tradycyjnego

Zakopane

Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na kopiach
dokumentów tj. statut czy
sprawozdanie finansowe
W informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego brak
danych o kwocie otrzymanych
dotacji
Brak sprawozdania finansowego.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak sprawozdania finansowego
za rok 2018
Brak informacji na zaświadczeniu
ze starostwa o dacie wpisu do
ewidencji - brak możliwości
zweryfikowania czy klub działa
dłużej niż 3 lata Brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących dokument (
zgodnie ze statutem i KRS w
sprawach majątkowych
wymagane jest współdziałanie
dwóch upoważnionych członków
zarządu)
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 0,00 zł , w spr.
finansowym przychody
działalności statutowej 4 620,00
zł. Brak informacji dodatkowej do
spr. finansowego, brak wskazania
uzyskanych dotacji.
Na statucie brak klauzuli ,,za
zgodność z oryginałem", brakuje
informacji o kwocie otrzymanych
środków publicznych
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.),
zawierającego informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji za ostatni rok

obrachunkowy. Brak aktualnego
wydruku KRS - dołączony wydruk
nie jest wydrukiem ze strony
Krajowego Rejestru Sądowego
tylko wydrukiem strony
internetowej.
568

9654888

Akademia Młodego
Lekkoatlety

Słupsk

569

9799773

Lubelski Klub Futbolu
Amerykańskiego
TYTANI LUBLIN

Lublin

570

10188544

Uczniowski Klub
Sportowy Setbol
Oświęcim

Oświęcim

571

10120394

UKS Chemik Sport
Akademia Gorzów
Wlkp.

Gorzów Wlkp.

Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
(wyciągu) o wpisie do ewidencji
klubów sportowych. Wymagane
jest, aby wnioskodawca (klub)
prowadził formalnie
zarejestrowaną działalność
sportową co najmniej 3 lata
(rejestracja w KRS bądź w
ewidencji prowadzonej przez
starostę właściwego ze względu
na siedzibę klubu). Okres
trzyletniego funkcjonowania
klubu liczony jest do daty złożenia
wniosku o dofinansowanie w
ramach Programu „Klub”.
Wniosek nie został podpisany
przez upoważnionego przez
Zarząd księgowego (zgodnie z
zapisami statutu)
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 26.000 zł, w
sprawozdaniu finansowym
przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego
126.096,38 zł. Brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego o wysokości kwoty
otrzymanych dotacji w 2018 r.
(zgodnie z Programem)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.

572

10234285

KLUB PIŁKARSKI PERŁA
ROKITNO

ROKITNO

573

9801557

KOLEJOWY KLUB
WODNY 1929

KRAKÓW

574

9675724

Miejski Klub Sportowy
ISKRA w Małomicach

Małomice

575

9716143

Łopuszka Wielka

576

10072906

Komunalny Klub
Sportowy "Alabaster"
Łopuszka Wielka
Uczniowski Klub Tańca
Sportowego CORDEX

577

9794638

UKS NEPTUN ROKITY

Rokity

578

9860070

KLUB SPORTOWY
"HART"

TĘGOBORZE

579

10151643

Ludowy Klub
Sportowe Woszczyce

Orzesze

Wałbrzych

Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r. (
załączono rozliczenia zadania).
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to
197 526,43, a kwota w
sprawozdaniu finansowym to 203
600,00.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączony dokument nie jest
sprawozdaniem finansowym.
Brak informacji o kwocie
uzyskanych dotacji
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji ujętą w
sprawozdaniu finansowym.
Kwota dotacji we wniosku różni
się od kwoty dotacji ujętej w
sprawozdaniu finansowym.
Niespójność w złożonym wniosku
w pkt. VI -podana łączna liczba
uczestników zadania jest
mniejsza niż podana liczba w
opisie programu zadania.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok.

580

9817766

Uczniowski Klub
Sportowy "Akademia
Piłkarska Champions"
Świdnik

Świdnik

581

9926142

KS Pilica

Tomaszów
Mazowiecki

582

10058180

Warszawa

583

10069938

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy Wojskowi
Warszawa
Uczniowski Klub
Żeglarski "Ostróda"

584

9747030

opole

585

10248356

Opolski Klub
Łucznictwa
Tradycyjnego Grot
Uczniowski Klub
Sportowy Orzeł
Baniocha

586

9919378

Miejskie Ognisko
Towarzystwa
Krzewienia Kultury
Fizycznej "PROMYK"

Ciechanów

587

10134216

Klub Sportowy Puszcza
Hajnówka

Hajnówka

Ostróda

Baniocha

Brak aktualnego odpisu rejestracji
klubu (zaświadczenia o wpisie do
ewidencji), z przedłożonych
dokumentów ( decyzji) nie wynika
daty rejestracji klubu.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Załączono sprawozdanie za 2017
r.
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na statucie.

Niespójność załączonych
dokumentów ( wypisu z ewidencji
uczniowskich klubów sportowych
a statutu) dotyczących osób
upoważnionych do reprezentacji.
Wniosek złożyła niewłaściwa
jednostka "fundacja".
Statut, wyciąg z ewidencji oraz
sprawozdanie finansowe
(kserokopie) nie poświadczone
"za zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączono 2 rozliczenia zadań).
Brak upoważnienia dla osób

podpisujących wniosek (zapis w
statucie).

588

10231359

Uczniowski Klub
Sportowy „Sympatycy
Koszykówki
Młodzieżowej Nowa
Sól” przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 3
Ludowy Klub Sportowy
Topór Tenczyn

Nowa Sól

Brak upoważnienia dla osoby
podpisującej sprawozdanie
finansowe.

589

9681895

Tenczyn

10174096

Szczecineckie
Towarzystwo Lig
Amatorskich

Szczecinek

591

10096075

Klub Sportowy Gwda
Wielka

Gwda Wielka

592

9478116

Stronie Śląskie

593

9997191

Uczniowski Klub
Sportowy
Międzygminny
Ludowy Klub Sportowy
ŚNIEŻNIK Stronie
Śląskie - Lądek Zdrój
Jednorożecki Klub
Badmintona
"BadKurp"

594

10080859

Uczniowski Klub
Sportowy Promień
Żary

Żary

Brak podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na sprawozdaniu finansowym.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 30
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 34 800,00. Brak
klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na upoważnieniu.
Brak podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.
Brak podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.
W załączonym zaświadczeniu o
wpisie do ewidencji UKS
wskazano datę rejestracji
25.09.2017, natomiast we
wniosku wpisano datę 3.09.2002
r.
Brak załączonego upoważnienia
do podpisywania dla Sekretarza.
Zgodnie ze statutem wymagane
jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu, w tym Prezesa
lub Skarbnika. Inna osoby mogą
dokonywać czynności prawnych
w imieniu Klubu wyłącznie na
podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd.
Brak sprawozdania finansowego,
brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji

590

Stegna

595

10121822

Ludowy Zespół
Sportowy Huragan
Podrzewie

Podrzewie

596

10070533

Warszawa

597

9398862

Uczniowski Klub
Sportowy Szkoły
Tenisa "NET"
Aktywiści Społecznej
Integracji BEZ
BALASTU

598

9794159

KLUB SPORTOWY
GROM WOLSZTYN

WOLSZTYN

599

10069731

MIEJSKI LUDOWY
KLUB SPORTOWY SIŁA
BARTOSZYCE

BARTOSZYCE

600

10128552

Uczniowski Klub
Sportowy
"Gorczańskie Orły"

Mszana Górna

601

9928984

Uczniowski Klub
Sportowy "Atletic"

Janów Lubelski

602

10172951

Ludowy Zespół
Sportowy TS Zaręba

Zaręba

Radwanice

Brak sprawozdania finansowego i
informacji o kwocie otrzymanych
dotacji - CIT oraz sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego
nie są wymaganymi
dokumentami
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
W załączonym sprawozdaniu z
działalności stowarzyszenia nie
wyodrębniono informacji o
kwocie dotacji ze środków
publicznych otrzymanej w 2018 r.
Ponadto, na Statucie i innych
załącznikach brak klauzuli "za
zgodność z oryginałem".
Brak podpisów pod
sprawozdaniem finansowym,
rachunkiem zysków i strat oraz
informacją dodatkową.
Do wniosku nie zostało dołączone
sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Przesłane dokumenty w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości, nie są
sprawozdaniem finansowym lecz
tylko informacja dodatkową do
sprawozdania finansowego.
Do wniosku nie zostało dołączone
sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości; dołączone
zostało jedynie sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego,
które nie jest opatrzone klauzulą
"za zgodność z oryginałem".

Wniosek nie spełnia kryteriów
formalnych.

603

10219689

Klub Sportowy
Ciężkowianka
Ciężkowice
KLUB SPORTOWY
"LEGIA"

Ciężkowice

Brak informacji w sprawozdaniu o
kwocie uzyskanych dotacji

604

9569275

Chełmża

9870912
9591157

KS SPARTA LEGNICA
Międzyzakładowy
Gminny Klub Sportowy
"Lech" Dobre

LEGNICA
Dobre

607

9544909

Złotoryja

608

9769337

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy "STS
Baszta" w Złotoryi
Uczniowski Klub
Sortowy 'Smecz"
Konin

609

9964818

Uczniowski Klub
Sportowy "Tęcza"

Łobżenica

Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 115.000 zł, w
sprawozdaniu finansowym
przychody określone statutem, w
tym dotacje i subwencje 130.000
zł. Brak informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.
Wniosek wysłany po terminie
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak daty rejestracji klubu w
zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji klubów sportowych.
Kwota dotacji przedstawiona we
wniosku różni się od kwoty
dotacji przedstawionej w
sprawozdaniu finansowym. Brak
potwierdzenia daty rejestracji
klubu w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji klubów sportowych
oraz możliwości weryfikacji osób
upoważnionych (z imienia i
nazwiska) do reprezentacji.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu). Brak upoważnienia dla
wiceprezesa co wynika z zapisu w
statucie Klubu, art. 28. Aktualne
postanowienie, nie umożliwia
weryfikacji daty wpisu do KRS.

605
606

Konin

610

8971309

Gminny Klub Sportowy
„Góra”

Nowa Góra

611

10207885

Miejski Ludowy Klub
Sportowy "Polan" w
Żabnie

Żabno

612

9634663

Ludowy Klub Sportowy
Orzeł Stróże

Stróże

613

10244041

Libidza

614

9994630

615

10071841

616

9559719

617

10206699

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy ORIENT
Kłobuck
KLUB SPORTOWY
"START" RYMANÓW
Uczniowski Klub
Sportowy Orliki
Łubnice
Klub Sportowy
Movement
Ludowy Klub Sportowy
"ZRYW" Młodów

618

10098745

619

10104096

620

10242723

621

10078931

Rymanów

Brak sprawozdania finansowego
oraz informacji o kwocie
otrzymanych dotacji (dołączono
jedynie sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego)
Brak sprawozdania finansowego bilansu oraz informacji o
wysokości otrzymanych dotacji.
Dołączono tylko sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Kwota dotacji przedstawiona we
wniosku różni się od kwoty
dotacji przedstawionej w
sprawozdaniu.
Wniosek wysłany po terminie,
brak informacji o kwocie
uzyskanych dotacji
Wniosek wysłany po terminie

Łubnice

Wniosek wysłany po terminie,
brak sprawozdania finansowego

Gdańsk

Brak sprawozdania finansowego
za rok 2018
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 28 000 zł, w spr.
finansowym przychody
działalności statutowej 30 728,90
zł. Brak informacji dodatkowej do
spr. finansowego
Brak sprawozdania finansowego

Młodów

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
"SZMACIANKA"
UKS OLIMP PORĘBA

PRZYŁOGI

Gminny Klub Sportowy
Dąb Gaszowice
UKS Grot Dygowo

Gaszowice

Poręba

Dygowo

Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(8 000 zł) a spr. finansowym (18
000 zł) Błędna reprezentacja.
Zgodnie ze statutem wymagane
są podpisy dwóch osób, a
wniosek podpisał tylko Prezes.
Tablica wyników nie jest
sprzętem sportowym
Brak informacji na sprawozdaniu
o kwocie otrzymanych dotacji
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków

622

9933649

Ludowy Klub Sportowy
"Brzeźnica"

Brzeźnica

623

10228952

Klub Sportowy
"Lubienianka" w
Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski

624

10152295

625

10225869

Lidzbark
Warmiński
Gliwice

626

10209036

Moto Klub Lidzbark
Warmiński
Uczniowski Klub
Sportowy Kata
Guruma
Stowarzyszenie M.B.
Champion Company

627

10071364

UKS Promyk

Łobez

628

9798887

Lubuski Klub Sportowy
LUBUSZ Słubice

Słubice

629

9747087

Uczniowski Klub
Sportowy
SKOMPENSIS

Skępe

630

9565225

Uczniowski Klub
Sportowy "Olimp"
Rawicz

Rawicz

Warszawa

publicznych pomiędzy wnioskiem
(24 000 zł) a spr. finansowym (34
000 zł)
Brak sprawozdania finansowego
(CIT nie jest sprawozdaniem
finansowym stowarzyszenia) oraz
niezgodność kwoty dotacji
podanej w oświadczeniu z kwotą
deklarowaną we wniosku.
Brak statutu, Kwota dotacji
przedstawiona w sprawozdaniu
finansowym jest niezgodna z
kwotą deklarowaną we wnisku
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok.
Wniosek wysłany po terminie

Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
Statut nie poświadczony "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Niespójna kwota dotacji podanej
za ubiegły rok pomiędzy
sprawozdaniem finansowym a
wnioskiem.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym w pkt.
VI ppkt. 4) -Główne warunki
realizacji - "uczestnikami zajęć
oraz obozów sportowych mogą
być wyłącznie dzieci lub młodzież
do 18 roku życia". Brak
sprawozdania finansowego za
2018r.
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (44 500 zł) a
wnioskiem (40 000 zł).

631

9701338

Ludowy Zespół
Sportowy Magnat

Juchnowiec
Kościelny

632

9926018

LKS RUDKA

RUDKA

633

9928329

Uczniowski Klub
Sportowy Baszta

Wałbrzych

634

9748026

Międzyzakładowy
Ludowy Klub Sportowy
Motor Lubawa

Lubawa

635

9917277

ULKS "Sokole Oko"
Zawadka

Zawadka

636

10205192

Miejski Klub Sportowy
JAGIELLONIA Tuszyn

Tuszyn

637

9422681

Stoczek

638

10110299

Gminny Klub Sportowy
"Błękitni" Stoczek
Uczniowski Klub
Sportowy Zorza

Szczawin
Kościelny

Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (109 000 zł) a
wnioskiem (99 000 zł).
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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. Błędna
reprezentacja niezgodna ze
statutem ( oświadczenia woli w
sprawach majątkowych Klubu
składa prezes j jeden z członków
Zarządu uprawniony przez Walne
Zgromadzenie. Wniosek podpisał
prezes.
Brak aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji klubów
sportowych. Data rejestracji
klubu we wniosku niezgodna ze
złożonymi dokumentami.
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji
wynikającą ze sprawozdania
finansowego za 2018 r.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak możliwości
weryfikacji prezesa klubu. Inne
nazwisko we wniosku inne w
uchwale.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko CIT (brak
potwierdzenia kwoty dotacji
wpisanej we wniosku)
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI a pkt VII
Programem zadania
Wertykulator nie jest sprzętem
sportowym.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego

639

9541689

640

9929740

641

10201688

642

10210199

643

10078258

644

10074734

645

10160098

646

Uczniowski Klub
Sportowy Kuźnica
Katowice
Uczniowski Klub
Sportowy RUSIEC

Katowice

Uczniowski Klub
Sportowy
"Izdebczanka"
Uczniowski Klub
Sportowy "Dwójka" w
Żywcu
Towarzystwo
Sportowe SOKÓŁ

Izdebki

Rusiec

Żywiec

Tuchów

Uczniowski Klub
Sportowy Orzeł
Moszczenica
Gminny Klub Sportowy
Komprachcice

Jastrzębie-Zdrój

9632769

Młodzieżowy
Chełmiński Klub
Koszykówki

Chełmno

647

10081175

Tymawa

648

10061519

Uczniowski Klub
Sportowy Karate
Tradycyjnego
Ludowy Klub Biegacza
,,Rudnik"

649

10052946

Ludowy Klub Sportowy
„Promień”

Przeginia

650

10028625

Gminny Klub Sportowy
Sparta Wożuczyn

Wożuczyn
Cukrownia

651

10062342

KS AQUILA Wadowice

Wadowice

Komprachcice

Rudnik

Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. oraz aktualnego
postanowienia, które
umożliwiłoby weryfikacji daty
wpisu do KRS.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak upoważnienia
dla reprezentanta klubu. Zgodnie
ze statutem: oświadczenia
składają prezes oraz jeden z
członków upoważniony przez
zarząd.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Niezgodność kwoty
deklarowanych dotacji we
wniosku, z danymi
przedstawionymi w sprawozdaniu
finansowym
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. niespójność
uczestników we wniosku (łączna
liczba uczestników większa od
liczby w działalności
wnioskodawcy.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 34

500,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 44 500,00.
652

9998805

BYTOWSKI KLUB
SPORTÓW WALKI

Bytów

653

10239214

Klub Sportowy
Chojnowianka

Chojnów

654

10078868

Ludowy Klub Sportowy
"VIS" Gidle

Gidle

655

10154247

Stowarzyszenie
"Pawęzów RAZEM"

Tarnów

656

10204498

KLUB SPORTOWY
"ZRYW BRATKÓW'

BRATKÓW

657

10236494

Klub Sportowy Skarpa
Bytom

Bytom

658

10113643

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Sorga''
Zamość

Zamość

Brak możliwości zweryfikowania
kwoty dotacji ze sprawozdaniem
finansowym za 2018 r. Zgodnie z
§ 32 Statutu "Dla ważności
oświadczeń woli w zakresie praw,
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw, wymagane są
podpisy co najmniej dwóch
upoważnionych członków
Zarządu, w tym Prezesa lub
Sekretarza" - brak upoważnień
dla wskazanych osób, które
podpisały dokumenty.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 88
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 99 500,00.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 30
196,08, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 40 196,08.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 26
500,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 36 500 00.
Wniosek niepodpisany. Brak
możliwości zweryfikowania kwoty
otrzymanych dotacji w 2018 r.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 16
800,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 21 164,15.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 25
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 40 000 00.

659

10178909

Rugby Club Arka
Rumia

Rumia

660

10167376

Ludowy Klub Sportowy
Sokół Ełganowo

Ełganowo

661

10211441

Akademia Piłkarska
Champions Skawina

Borek Szlachecki

662

9758551

GLKS Warta Osjaków

Osjaków

663

9934677

Modliborzyce

664

10189806

Uczniowski Klub
Sportowy Judo Team
Modliborzyce
Uczniowski Klub
Sportowy "POŁUDNIE"
Włocławek

665

9432071

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Olimpia
Osowa

Gdańsk

666

9616865

Racibórz

667

10233574

Uczniowski Klub
Sportowy Ikar
Racibórz
Uczniowski Klub
Sportowy "Piątka"

Włocławek

Ostrów
Wielkopolski

Brak podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na sprawozdaniu finansowym.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Brak upoważnienia dla jednej z
osób podpisujących wniosek
(zapis w statucie).
Niespójność między liczbą
uczestników zajęć wskazaną w
pkt VI wniosku a liczbą wskazaną
w opisie zadania w pkt VII
zadania.
Brak sprawozdania finansowego
(załączono sprawozdanie z
wykonania zadania)
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r. (
załączono za 2017 r.)
Brak pełnomocnictwa dla osób
podpisujących wniosek (zgodnie z
zapisami w KRS oraz w Statucie).
Ponadto w informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego
wskazano wyższą kwotę
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych w 2018 r. od kwoty
wskazanej we wniosku.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączono za 2017 r.)

668

10113198

Stowarzyszenie
Gminny Klub Sportowy
"Liwocz" Szerzyny

Szerzyny

669

10107080

Gminny Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy,,Dobrawa,,

Mieszkowice

670

10079199

UKS Jagiellonka

Warszawa

671

9594429

Akademia PIłkarska
Wisła Brzeźnica

Brzeźnica

672

10124568

Uczniowski Klub
Sportowy Gimnasion

Boguchwała

673

10156854

Uczniowski Klub
Sportowy Wilki
Godkowo

Godkowo

674

9934081

Uczniowski Klub
Sportowy 98
Warszawa

Warszawa

675

10229176

Uczniowski Klub
Sportowy " Tęcza"

Miłakowo

Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r. (
załączono za 2017 r.). Brak
podpisów na upoważnieniu dla
osób podpisujących wniosek.
Brak upoważnienia dla osoby
podpisującej wniosek (zapis w
statucie). Brak podpisu osoby
upoważnionej do reprezentacji
pod wnioskiem. Brak klauzuli "za
zgodność z oryginałem" na
ewidencji. Brak dodatkowej
informacji o kwocie przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r.- zgodnie z programem
wymagane jest sprawozdanie
finansowe w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
sprawozdanie finansowe za
2017r.
Brak Statutu, ponadto w
załączonym sprawozdaniu
finansowym nie wyszczególniono
kwoty dotacji otrzymanych ze
środków publicznych w 2018 r.
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (20 000 zł) a
wnioskiem (10 000 zł).
Brak upoważnienia dla osoby
podpisującej statut i ewidencje.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Wniosek złożony po terminie.
Brak podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
pod sprawozdaniem finansowym.
Na sprawozdaniu brak informacji
o kwocie uzyskanych dotacji

676

9611298

LKS JUNIOR Szarlejka

Kalej

677

10169373

Ruciane-Nida

678

9910202

Uczniowski Klub
Sportowy "Nidka"
MUKS Pietnastka
Bydgioszcz

679

10150866

Ludowy Klub Sportowy
Pagen Gnojnik

Gnojnik

680

10031534

OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

681

9775448

682

10158037

683

10212798

KLUB PIŁKARSKI
CENTRA 1946
OSTRÓW
WIELKOPLSKI
Rugby Club BiałoCzarni Nowy Sącz
Młodzieżowy Klub
Jeździecki Nenia w
Pasłeku
Ludowy Klub Sportowy
Czarnylas

684
685

10230649
10072778

Włocławek
Olszyna

686

10057234

687

9846391

688

10017282

Klub Sportowy AQUA
Olszyński Klub
Sportowy " OLSZA"
Olszyna
Stowarzyszenie
Piłkarska Akademia
First Kick SM Gminy
Czernica
Uczniowski Klub
Sportowy
"Roszada"Lipno
Victoria 2015
Skalbmierz

Bydgoszcz

Nowy Sącz
Pasłęk

PRZYGODZICE

Nadolice
Wielkie

Lipno

Skalbmierz

Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na statucie. Brak
informacji o kwocie uzyskanych
dotacji
Brak sprawozdania finansowego
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie informację dodatkową do
sprawozdania finansowego.
Brak sprawozdania finansowego.
Dołączono sprawozdania z
wykonania zadań publicznych.
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym a wnioskiem.
Brak upoważnienia dla sekretarza
zgodnie ze statutem i KRS-em
Brak sprawozdania finansowego

Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Wniosek wysłany po terminie
Brak sprawozdania finansowego

Brak klauzuli za zgodność na
statucie, Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji w
sprawozdaniu finansowym
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono kwoty dotacji.
Niewypełniony pkt X wniosku.

689

9892526

GKS Andaluzja
Brzozowice-Kamień w
Piekarach Ślaskich

Piekary Slaskie

690

9502528

Uczniowski Klub
Sportowy "TRAPER"

Złocieniec

691

10075613

Subkowy

692

9816365

Stowarzyszenie
Krzewienia Kultury
Fizycznej ORZEŁ
SUBKOWY
Lubelskie
Towarzystwo
Kajakowe FALA

693

9752483

Uczniowski Klub
Sportowy Akademia
Piłkarska Falubaz

Zielona Góra

694

9764209

Starachowice

695

9948067

Starachowickie
Towarzystwo
Tenisowe TENIS-STAR
Klub Sportowy "Piast
Feliksów"

696

10136346

Leżajski Klub
Kyokushin Karate

Leżajsk

Lublin

Feliksów

Brak aktualnego odpisu lub
wydruku komputerowego z
Krajowego Rejestru Sądowego
albo zaświadczenia lub informacji
sporządzonej na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy,
umożliwiające weryfikację daty
wpisu do KRS lub ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym w pkt.
VI ppkt. 10) „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"
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji
wynikającą ze sprawozdania
finansowego.
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji
wynikającą ze sprawozdania
finansowego za 2018 r.
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (90 966,24 zł) a
wnioskiem (44 000 zł).
Brak możliwości zweryfikowania
kwoty dotacji za 2018 r. (brak
dodatkowego info o dotacji)
Brak informacji o kwocie
uzyskanych dotacji. Wniosek
podpisany jedynie przez prezesa,
podczas gdy zapisy statutu mówią
o działaniu łącznym prezesa wraz
z wiceprezesem
Kwota wnioskowanych środków
publicznych deklarowanych na
wniosku nie zgadza się z kwotą
podaną na sprawozdaniu
finansowym

697

10024189

698

9673605

699

10068965

700

10047012

701

Fundacja Ełckie
Centrum Sportu
KLUB SPORTOWY
CKFIS BEŁŻYCE

Ełk
Bełżyce

Uczniowski Klub
Sportowy Jaguar
Michałowice
Klub Sportowy
"Dunajec" Nowy Sącz

Michałowice

10190291

Miejski Klub Sportowy
"Olimp"

Złocieniec

702

10071177

Ludowy Zespół
Sportowy Czarnocin

Czarnocin

703

10126668

solec kujawski

704

9769031

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy WISEŁKA
Solec Kujawski
Pelikan Nowy Karolew

705

9726345

706

10209755

707

9594477

Nowy Sącz

Nowy Karolew

Międzyszkolny
Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
"Juvenia" Głuchołazy
Radomskie
Stowarzyszenie
Sportów Wodnych

Głuchołazy

Ludowy Klub Sportowy
Ogień

Sękowa

Radom

Wniosek złożyła niewłaściwa
jednostka - fundacja.
Brak dokumentu
potwierdzającego skład imienny
osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (
skład zarządu).
Kserokopia wyciągu z ewidencji
UKS nie została potwierdzona za
zgodność z oryginałem
Brak załączników tj. Statut,
sprawozdanie finansowe czy
zaświadczenie o wpisie do
rejestru
Niezgodność kwoty ze
sprawozdania finansowego z
kwotą we wniosku
Niespójność w datach zajęć
sportowych. W tabeli podano
1.04.-30.09.2019 a w opisie
podano datę: 1.03.-31.10.2018 .
Zgodnie ze statutem na wniosku
powinny być podpisy dwóch
członków zarządu, a podpisał się
jedynie prezes.
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie informację dodatkową do
sprawozdania.
Brak klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" na statucie

We wniosku dane dotyczące osób
upoważnionych do
reprezentowania Stowarzyszenia
oraz rozdział VII nie zostały
wydrukowane. W KRS nie
wydrukowano pełnego składu
Zarządu - brak danych sekretarza.
Kserokopia statutu nie podpisana
za zgodność z oryginałem.
Brak upoważnienia dla osób
podpisanych pod wnioskiem
(sposób reprezentacji zgodnie z
KRS i statutem: wymagane są

podpisy co najmniej dwóch
upoważnionych członków
Zarządu).
708

10215207

Akademicki Związek
Sportowy Klub
Uczelniany
Uniwesytetu im.
Adama Mickiewicza w
Poznaniu

Poznań

709

9681622

Dzierżoniowski Klub
Sportowy Karate
Kyokushin

Dzierżoniów

710

10177486

Ludowy Klub Sportowy
Płomień Morawsko

Morawsko

711

10240258

Klub sportowy PRO100 Wietlin

Wietlin

712

9951299

UKS Piłkarska
Akademia Skarżyska

SkarżyskoKamienna

713

10117024

LKS KORONA
TRÓJCZYCE

Orły

714

9847035

Rugby Club
Częstochowa

Częstochowa

715

9752917

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
TAEKWON-DO
ŚWIĘTOCHŁOWICE

ŚWIĘTOCHŁOWI
CE

716

9870032

KS OiZ PŁ Sparta Łódź

Łódź

Niespójność między liczbą
uczestników zajęć wskazaną w
pkt VI wniosku a liczbą wskazaną
w opisie zadania w pkt VII
wniosku. Ponadto wniosek i
załączniki zostały podpisane tylko
przez jedną z dwóch wymaganych
osób (zgodnie z KRS i Statutem)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Podano inny nr niż jest
w rejestrze chyba wpisany do
wniosku jest nr KRS a załączono
wypis z ewidencji).
Niespójność między liczbą
uczestników zajęć podaną w pkt
Vi wniosku a liczbą wskazaną w
opisie zadania w pkt VII wniosku.
W załączonym sprawozdaniu
finansowym brak wyodrębnionej
informacji o kwocie dotacji
uzyskanych ze środków
publicznych w 2018 r.
We wniosku w pkt. VI podana
łączna liczba uczestników zadania
jest większa niż podana liczba
zawodników w klubie do 18 roku
życia w pkt. X ppkt 1
Kwota dotacji niezgodna ze
sprawozdaniem finansowym za
2018 r. Brak podpisu osoby
upoważnionej do zaciągania
zobowiązań majątkowych.
Kwota dotacji niezgodna ze
sprawozdaniem finansowym za
2018 r.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" oraz podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na kserokopii sprawozdania
finansowego oraz zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.

717

9904217

Gminny Ludowy Klub
Sportowy "Gwiazda" w
Starogrodzie

Starogród

718

10211631

UKS Baszta

Wodzisław
Ślaski

719

9711710

Klub Sportowy Korona
Tuchla

Tuchla

720

9816048

Librantowa

721

10162245

STOWARZYSZENIE
"HORYZONT" W
LIBRANTOWEJ
Ludowy Klub Sportowy
Jaruga Bieliniec

722

9758837

Uczniowski Klub
Sportowy "10"
Bydgoszcz

Bydgoszcz

723

9634354

Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe w Rozprzy

Rozprza

724

10219135

Klub Sportowy
Mydlice Dąbrowa
Górnicza

Dąbrowa
Górnicza

725

9945558

Klub Sportów i Sztuk
Walk w Turku

Turek

Bieliniec

Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy (przedłożono
jedynie sprawozdanie końcowe z
wykonania zadania publicznego).
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek. Zgodnie
ze statutem wymagane są
podpisy co najmniej dwóch
upoważnionych członków
Zarządu w tym Prezesa lub
Sekretarza. Dokumenty podpisał
Prezes i Skarbnik - brak
upoważnienia dla Skarbnika.
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji wpisanej we
wniosku lub informacji
dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok.
brak aktualnego odpisu KRS z
potwierdzeniem za zgodność z
oryginałem - (KRS z 2018 r ).
Wniosek jest nieczytelny w cz. X
pkt.5. Informacja o sytuacji
finansowej. Wersja elektroniczna
powinna być zgodna z wersją
papierową.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w przedłożonych
dokumentach dotyczących wpisu
do ewidencji klubów sportowych.
We wniosku w pkt. VI podana
łączna liczba uczestników zadania
jest większa niż podana liczba
zawodników w klubie do 18 roku
życia w pkt. X ppkt. 1.
Błąd formalny: - brak
sprawozdania finansowego za
ostatni rok obrachunkowy, - z
oświadczenia o dotacjach
przyznanych w 2018 r. wynika
inna kwota (57 000 zł) niż z
wniosku (67 000 zł)
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu

726

9581507

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy

Chełmno

727

10147114

Stowarzyszenie Klub
Brydza Sportowego
Hefajstos Otwock

Otwock

728

10166270

Uczniowski Klub
Sportowy "Świt"
Drzonków

Zielona Góra

729

10228574

Świerczyna

730

10046386

Uczniowski Klub
Sportowy,,Lider" przy
Zespole Szkół w
Świerczynie
Legionowski Klub
Sportów Walki TAJFUN

731

10190135

Obornicki Klub Karate
Do Shotokan

Oborniki

732

9704418

Pierwszy Kaliski Klub
Golfowy

Kalisz

Legionowo

finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym a wnioskiem.
Błąd formalny: - brak
sprawozdania finansowego
zawierającego informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 36 100 zł, w informacji
dodatkowej do spr. finansowego
przychody stowarzyszenia w roku
obrotowym 2018 z dotacji: 36
100 zł + 10 000 zł dotacja z MSiT.
Brak sprawozdania finansowego
za rok 2018

Błąd formalny: - do wniosku nie
załączono dokumentu
umożliwiającego weryfikację daty
wpisu do KRS lub ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(18 828 zł) a spr. finansowym (33
856 zł) Błędna reprezentacja.
Zgodnie z KRS wymagane jest
zgodne współdziałanie i podpisy
prezesa lub jednego z
wiceprezesów i skarbnika, albo
dwóch innych upoważnionych
członków zarządu klubu. Wniosek
podpisał tylko Prezes.
Brak sprawozdania finansowego.
Brak możliwości zweryfikowania
kwoty dotacji (0 zł) wpisanej we
wniosku. Podpisy pod wnioskiem
niezgodne z zapisem w statucie.

733

10192050

LKS Ina Ińsko

Ińsko

734

9417345

Stowarzyszenie
Sportowo Rekreacyjne Akademia
Piłki Nożnej

Knurów

735

9638285

Wałbrzych

736

9149769

Stowarzyszenie
"Kaczor Boks Team" w
Wałbrzychu
Stowarzyszenie
Sportowe "Sokół"
Tarnów

737

10105789

Klub Sportowy Giebło

Giebło

738

9762014

Ludowy Klub Sportowy
,,Tęcza'' w Kraśniku

Kraśnik

739

10178475

Ludowy Klub Sportowy
Pasjonat Dankowice

Dankowice

740

9704369

Klub Sportowy Start
Soborzyce

Soborzyce

Tarnów

Kopia wyciągu z ewidencji klubów
sportowych niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem
(dołączono kolorowe ksero)
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 85 500 zł, w spr.
finansowym przychody
działalności statutowej 565
950,68 zł. Brak informacji
dodatkowej do spr. finansowego
Brak sprawozdania finansowego

Brak sprawozdania za rok 2018 r wniosek złożony w roku 2019r.
Dołączono sprawozdanie
finansowe z roku 2017 r.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 30 000 zł, w spr.
finansowym przychody
działalności statutowej 31 273,50
zł. Brak informacji dodatkowej do
spr. finansowego
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości za ostatni rok
obrachunkowy. Przedłożono
jedynie sprawozdanie końcowe z
wykonania zadania publicznego
oraz informacje dodatkową do
sprawozdania.
Niespójność daty realizacji
zadania pomiędzy pkt VI a VII
(programem zadania)
Brak upoważnienia. Zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie dwóch
upoważnionych członków
zarządu.

741

10149546

Towarzystwo
Sportowe
"Konopianka"

Konopki

742

9966381

Salezjańska
Organizacja Sportowa
Stowarzyszenie
Lokalne RP im. Marii
Dominiki

Dobieszczyzna

743

9870431

Mysłakowice

744

9900621

Uczniowski Klub
Sportowy Pałac
BPSZ KS KACZWA

745

10244547

UKS "SP220"Warszawa

Warszawa

746

10064931

Klub Sportowy
"Metalowiec"

GORAJ

747

10195016

Międzyszkolny Klub
Lekkoatletyczny
Maraton

Świnoujście

748

10218801

Młodzieżowy Klub
Sportowy "Promyk"
Golasowice

Golasowice

Bieniowice

Błędna reprezentacja. Zgodnie z
wyciągiem z ewidencji klubów
sportowych wymagane jest
współdziałanie Prezesa i
Sekretarza lub Z-cy Prezesa i
Sekretarza. Wniosek podpisał
Prezes i V-ce Prezes. Brak
potwierdzenia w spr. finansowym
kwoty otrzymanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy wpisanej we
wniosku (69 850 zł).
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości. Przedłożono
jedynie informację dodatkową do
sprawozdania.
Brak liczby uczestników zadania
we wniosku w pkt. VI.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok. Dołączono jedynie
sprawozdanie z wykonania zadań
publicznych.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych :brak sprawozdania
finansowego - ogłoszenie
konkursowe pkt. IX.8.2 Termin i
miejsce składania wniosków w
Programie KLUB - dołączono
jedynie 3 sprawozdania z
wykonania zadania publicznego
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (50 000 zł) a
wnioskiem (40 000 zł). Brak
aktualnego poświadczenia "za
zgodność z oryginałem" na
statucie.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Brak możliwości
zweryfikowania daty wpisu do
właściwego rejestru (min. 3 lata).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.

749

10236806

KLUB TENISOWY
JELENIA GÓRA

Jelenia Góra

750

10237863

Uczniowski Klub
Sportowy "Raba"

Bogucice

751

9723255

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
"Strzałków"

Strzałków

752

10062823

Klub Sportowy Błękit
Żołynia

Żołynia

753

10187852

Złotostocki Klub
Sportowy "Unia" Złoty
Stok

Złoty Stok

754

10120799

Stowarzyszenie
Miejski Klub Sportowy
"Sygnał Lublin"

Lublin

755

9995492

Ludowy Klub Sportowy
"Strzelec" Budzów

Budzów

Brak możliwości zweryfikowania
kwoty dotacji za 2018 r. W
sprawozdaniu nie ma
wyszczególnionej kwoty a także
nie została załączona informacja
dodatkowa (patrz Program
Konkursu KLUB 2019)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Brak Wypisu z rejestru
co uniemożliwiło sprawdzenie, że
klub działa min. 3 lata oraz skład
osobowy zarządu.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - brak informacji
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy zgodnie z
zapisem punkt IX.8.2 Programu
Klub 2019
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych - brak informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy zgodnie z
zapisem punkt IX.8.2 Programu
Klub 2019
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (103 000 zł) a
wnioskiem (93 000 zł).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Dołączone zostało
sprawozdanie finansowe za
2017r.
Brak dołączonego sprawozdania
finansowego (tj. za 2018 r.), w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości (rachunku zysku i
strat oraz bilansu). Załączone
dokumenty są informacją
dodatkową do sprawozdania
finansowego. Błędna
reprezentacja. Zgodnie z KRS
wymagane jest współdziałanie
dwóch upełnomocnionych
przedstawicieli Zarządu klubu w
tym: Prezesa, Sekretarza lub
innych osób której udzielono

pełnomocnictwa. Wniosek
podpisał Prezes i Skarbnik.

756

10232527

Klub Sportowy
Wyblinka

Nowy Sącz

757

10068448

Ludowy Klub Sportowy
"Tajfun" Ostrów
Wielkopolski

Ostrów
Wielkopolski

758

10149654

Klub Sportowy Sokół
Radomin

Radomin

759

10022659

Bielsko-Biała

760

9987587

Klub Sportów
Saneczkowych
"Beskidy"
Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
"GRABOWIANKA" w
Grabówce

761

10061550

Gminno-Ludowy Klub
Sportowy W Wołuczy

Rawa
Mazowiecka

Grabówka

Rozbieżności pomiędzy tabelą
"Łączna liczba uczestników zajęć"
a "Informacją o liczbie
zawodników w klubie do 18 roku
życia".
Brak potwierdzenia w
sprawozdaniu finansowym kwoty
otrzymanych dotacji wpisanej we
wniosku.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika jasno
kwota otrzymanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy. Kwota we
wniosku 86 000 zł, w spr.
finansowym koszty działalności
statutowej 0 zł. Brak w informacji
dodatkowej do spr. finansowego
otrzymanych dotacji w roku 2018.
Załączono bilans oraz rachunek
zysków i strat za 2017 r.
Brak złożonych podpisów w
formularzu wniosku. Ponadto
niespójność dokumentów dołączono 3 uchwały do statutu,
w których jedna osoba jest
prezesem, następnie zostaje
uchwałą ustanowiona
sekretarzem a w formularzu
wniosku widnieje nadal jako
prezes.
Zgodnie z KRS i statutem
reprezentacja Klubu powinna
składać się z dwóch osób :
prezesa lub wiceprezesa oraz
sekretarza lub głównego
księgowego, względnie osób
przez nich upoważnionych
spośród członków zarządu.
Wniosek podpisali prezes i
wiceprezes.

762

10153884

Ludowy Klub Sportowy
"ORZEŁ" Lewniowa

Lewniowa

763

10198656

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Futsal
Leszno

LESZNO

764

9844805

Turbia

765

10134705

Aeroklub
Stalowowolski
Uczniowski Klub
Sportowy "Junior"

766

9730293

767

9552012

768

Nietążkowo

KLUB SPORTOWY
"UNIA" KRAPKOWICE
Uczniowski Klub
Sportowy "OLIMP" w
Kozienicach

Krapkowice

10235826

Radomszczańska
Szkoła Boksu Nokaut

Radomsko

769

10219431

Krzepice

770

10034542

771

10204939

Miejsko Gminny
Ludowy Klub Sportowy
Liswarta Krzepice
Uczniowski Klub
Sportowy Bailamos
LZS Granat w Borkach

772

10180491

Uczniowski Klub
Sportowy 14

Kozienice

Bydgoszcz
Borki

Zielona Góra

Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Brak upoważnień dla
osób podpisujących dokumenty
(Statut §38)
Z załączonego KRS nie wynika,że
Klub istnieje min. 3 lata (data w
KRS 20.06.2017) co jest
wymogiem koniecznym konkursu
KLUB 2019.
Brak sprawozdania finansowego
za rok 2018
Kwota otrzymanych środków
publicznych jest inna na wniosku
(niższa) od tej ze sprawozdania
finsowego
Brak sprawozdania finansowego
za rok 2018
Kwota dotacji niezgodna z kwotą
dotacji podaną w sprawozdaniu
finansowym za 2018 r. Brak
możliwości zweryfikowania, że
klub istnieje min.3lata. Brak
dokumentu potwierdzającego
skład imienny osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(19 000 zł) a spr. finansowym (23
000 zł) Brak wypisu z ewidencji
klubów sportowych
Brak sprawozdania finansowego.
Załączono jedynie sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego
Dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 r.
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI, pkt VII i pkt X.
Ponadto porównując program
zadania z liczbą zawodników w
klubie do 18 rż. wynika, że
wsparciem w ramach Programu
Klub będą objęci zawodnicy
powyżej 18 rż.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych (dołączono jedynie
decyzję w sprawie zmian we
wniosku)

773

9539318

Uczniowski Klub
Sportowy "JUDOKANO LUSÓKO"

LUSOWO

774

10137073

Ludowy Klub Sportowy
Żyglin

Miasteczko
Śląskie

775

10186996

Klub Sportowy
Bieżanowianka

Kraków

776

10222925

Stowarzyszenie
Sportowo Ludowe
"Wielmożanka"

Wielmoża

777

9681739

Kołobrzeski
Międzyszkolny Klub
Lekkoatletyczny
"Sztorm"

Kołobrzeg

778

9452051

Łany

779

9437279

LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY PKS ŁANY
Klub Sportowy
"Kaszubia" Studzienice

780

10161517

Miejski Klub Sportowy
"MAZUR" Gostynin

Gostynin

781

10004889

Ludowy Klub Sportowy
"OLIMPIA" Biskupice
Radłowskie

Biskupice
Radłowskie

782

9396890

Uczniowski Klub
Sportowy Judo
IKIZAMA

Nowa Iwiczna

783

9879848

Uczniowski Klub
Sportowy Miłek
Wiślica

Wiślica

Studzienice

Kopia statutu niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem Brak
potwierdzenia daty rejestracji
klubu w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji klubów sportowych
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (60 000 zł).
Brak podpisu skarbnika na
wniosku (dok. o charakterze
finansowym zgodnie z KRS i
statutem muszą być podpisane
przez skarbnika)
Zgodnie ze statutem i KRS
podpisy mają składać 3 osoby
upoważnione przez zarząd. Do
wniosku nie dołączono
upoważnienia
Duże rozbieżności w
dokumentacji załączonej do
wniosku. Podpisy osób
nieupoważnoionych tzn. w KRS
nie wpisane stanowiska funkcyjne
dla Prezesa i Viceprezesa, wydruk
z KRS z 2012 r.
Brak podpisu drugiej osoby na
dokumentach
Różne informacje dot. dotacji za
rok 2018 - w dokumencie
rachunek zysków i strat widnieje
kwota 530 500 zł.
przekroczona kwota dotacji, brak
ww. informacji we wniosku
Kwota dotacji podana we
wniosku niezgodna z kwotą
dotacji ze sprawozdania
finansowego za 2018 r.
Niespójność w złożonym wniosku
w pkt. VI -podana łączna liczba
uczestników zadania jest większa
niż podana liczba zawodników w
klubie do 18 roku życia w pkt. X
ppkt.1. Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym a wnioskiem.
Sprawozdanie finansowe nie
zawiera informacji o
deklarowanej kwocie

przyznanych dotacji ze środków
publicznych za 2018 r.
784

9637726

Luboński Klub Tenisa
Stołowego

Luboń

785

9532451

Uczniowski Klub
Kolarski
Stowarzyszenie
ORIENS

CHOJNÓW

786

10114414

UKS Orzel

Warszawa

787

10111352

Klub Sportowy Tempo
Płaza

Płaza

788

9859506

Klub Sportowy
Olimpijczyk

Katowice

789

10084306

UKS Ajaks
Częstochowa

Częstochowa

790

10176965

Ludowy Klub Sportowy
"Orzeł" Wieprz

Wieprz

791

9874000

Sportowa Politechnika

Gdańsk

Brak informacji w dokumentach
finansowych o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok tj.
2018r.
Brak informacji w dokumentach
finansowych o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
Niespójność daty rejestracji klubu
pomiędzy KRS a wnioskiem.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (25 018 zł) a
wnioskiem (28 908,13 zł).
Błąd formalny: - z dokumentów
finansowych wynika inna kwota
otrzymanych środków
publicznych za 2018 r. niż z
wniosku.
Dołączone do wniosku
sprawozdanie finansowe nie
zawiera informacji o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy (brak również
dodatkowej informacja
uzupełniającej w tym zakresie).
Podpis niezgodny z reprezentacją
- zgodnie ze statutem klubu oraz
KRS (brakuje upoważnienia dla
skarbnika). Niespójność kwoty
dotacji ze środków publicznych za
ubiegły rok między
sprawozdaniem finansowym ( 77
296 zł) a wnioskiem (0 zł).
Błąd formalny: - z dokumentów
finansowych nie wynika
jednoznacznie kwota
otrzymanych środków
publicznych za 2018 r.

792

10094479

Parafialny Klub
Sportowy UNUM
Babice
Ludowy Klub Sportowy
SKRWA Łukomie

Babice

793

10065800

794

9638561

Klub Sportowy Spartan
Knurów

Knurów

795

9588232

Szkolny Klub Sportowy
Piast 25

Rzeszów

796

9717394

Klub Karate ARASHI

Legnica

797

10222235

Uczniowski Klub
Sportowy
"Witniczanin"

Witnica

798

9563132

Klub Sportowy
Wisełka BydgoszczFordon

Bydgoszcz

Stopin

Błąd formalny: - brak
upoważnienia dla osób, które
podpisały wniosek
Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane
jest sprawozdanie finansowe w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości, przedłożono
jedynie sprawozdanie końcowe z
wykonania zadania publicznego i
informację dodatkową do
sprawozdania finansowego.
Niespójność we wniosku w pkt. VI
została podana większa łączna
liczba uczestników zadania niż
podana liczba zawodników w
klubie do 18 roku życia w pkt. X
ppkt. 1. Brak wyodrębnionej
kwoty dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku)
Niespójność we wniosku w pkt. VI
została podana większa łączna
liczba uczestników zadania niż
podana liczba zawodników w
klubie do 18 roku życia w pkt. X
ppkt. 1. Bilans i RZiS nie zawiera
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za 2018r -brak
informacji dodatkowej o dotacji.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
Brak sprawozdania finansowego
za rok 2018, czyli poprzedzający
rok złożenia wniosku.

799

9849881

Uczniowski Klub
Sportowy Kormoran

Dobre Miasto

800

9758679

UKS Akademia Sportu
Funinio

Łask

801

9817125

Miejski Klub Sportowy
"Mrągowia" w
Mragowie

Mrągowo

802

10220578

GMINNY LUDOWY
KLUB SPORTOWY
STELLA BIAŁOŚLIWIE

BIAŁOŚLIWIE

803

9767004

Grudziądz

804

9925995

Klub SportowoTurystyczny "Elektryk"
Grudziądz
Ludowy Klub Sportowy
w Dobryszycach

805

9674496

Uczniowski Klub
Sportowy Maków

Dobryszyce

Maków

Brak zapisu w zaświadczeniu
(decyzji nr 3/2016 ) o dacie
utworzenia klubu i numerze
ewidencji właściwej. Z
załączonych dokumentów nie
wynika jasno, że klub istnieje 3
lata i został zarejestrowany w
2011 r. jak podano we wniosku.
Brak informacji w dokumentach
finansowych o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
Błędy formalne: - z dokumentów
finansowych nie wynika
jednoznacznie kwota dotacji za
2018 r. - brak podpisów na
niektórych dokumentach
finansowych
We wniosku w tabeli "kwota
otrzymanych środków
publicznych" podano kwotę
dotacji za 2017 r. ze
sprawozdania finansowego za
2018 r. zamiast kwoty za 2018 r.
Brak sprawozdania finansowego,
dołączono tylko informację
dodatkową Brak potwierdzenia
daty rejestracji klubu w
zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji klubów sportowych
Brak sprawozdania finansowego

Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(50 000 zł) a informacją
dodatkową dołączoną do spr.
finansowego (65 000 zł)
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(24 000 zł) a spr. finansowym (54
000 zł) Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych Sprzęt sportowy
niezgodny z programem (stolik
sędziowski nie jest sprzętem
sportowym)

806

10065288

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy Ilkus Olkusz

Olkusz

807

9792170

Uczniowski Klub
Sportowy Bliza

Władysławowo

808

9969750

ALDO "Bartnik"
Myszyniec

Myszyniec

809

10203023

Parafialny Klub
Sportowy MetanojaLipsko

Lipsko

810
811

10238282
9694021

STS Sokół Smolec
Klub Sportowy
Dragons Płoskinia

Smolec
Płoskinia

812

10074864

MUKS WIDAWA

WIDAWA

813

10069268

Uczniowski Klub
Sportowy Tęcza
Bydgoszcz

Bydgoszcz

814

9601603

Polska Organizacja
Sportowa

Łódź

Brak upoważnienia. Zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie dwóch
upoważnionych członków zarządu
Kopia wypisu niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem
Brak pełnomocnictwa dla
Skarbnika jako osoby, która
podpisała wniosek wraz z
wiceprezesem- zgodnie z
zapisami Statutu jest to
wymagane.
Brak wydruku z KRS lub odpisu z
ewidencji prowadzonej przez
Starostę.
Wniosek nieczytelny.
Niepoprawny wydruk. Na
podstawie załączonego wypisu z
rejestru właściwego nie można
ustalić daty wpisu do tego
rejestru, tj. brak możliwości
ustalenia czy klub istnieje
minimum 3 lata.
Brak sprawozdania finansowego.
niespójna informacja dot.
przyznanej dotacji - z
oświadczenia wynika 20 tys. we
wniosku jest informacja o 10 tys.
Podpis niezgodny z reprezentacją
- zgodnie ze statutem klubu oraz
wyciągiem z ewidencji
oświadczenia woli w sprawach
majątkowo-finansowych
podpisują dwie osoby: prezes i
wiceprezes - wniosek podpisał
jednoosobowo Prezes.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" oraz podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na kserokopii decyzji o wpisie do
ewidencji uczniowskich klubów
sportowych.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu wdecyzji o wpisie
do ewidencji uczniowskich
klubów sportowych - brak
udokumentowanej działalności
klubu co najmniej 3 lata przed
datą złożenia wniosku

815

9886677

Ludowy Klub Sportowy
"Atom Januszewice"

Januszewice

816

9998952

Katowice

817

10190500

818

9772555

819

9910282

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Lacrosse Na Śląsku
Uczniowski Klub
Sportowy Football
Academy Lubaczów
Piotrkowskie
Stowarzyszenie
Triathlonu "Tri
Aktywny Piotrków"
Gmnny Klub Sportowy
"Gryf" Sicienko

820

8892225

821

10117231

822

9952085

823

9989952

824

9597993

Lubaczów

Piotrków
Trybunalski

Sicienko

Towarzystwo
Szachowe "Skoczek"
Sędziszów Małopolski
Uczniowski Klub
Sportowy Sicienko

Sędziszów
Małopolski

Ludowy Klub Sportowy
"Victoria"
Klub Sportowy MaKo
Judo

Zalesiaki

PIŁKARSKIE NADZIEJE MOTOR LUBLIN

Sicienko

Wrocław

Lublin

brak podpisu drugiej osoby wg
statutu, nieprawidłowa
informacja dot. wysokości dotacji
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na statucie i ewidencji.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 91
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 101 000 00.
Brak podpisu pod wnioskiem.

Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
brak podpisu drugiej osoby wg
zapisu w statucie
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
Sprawozdanie finansowe nie
zostało podpisane przez żadną z
osób uprawnionych do
reprezentacji.

825

10127881

Uczniowski Klub
Sportowy Mały
Jeziorak

Iława

826

9503757

Ludowy Klub Sportowy
Pogoń Kamyk

Kamyk

827

10089205

Towarzystwo Tenisa
Stołowego "Polonia
Bytom"

Bytom

828

9908939

Miejski Czeladzki Klub
Sportowy

Czeladź

829

10187018

Kielecki Klub Jeździecki
MAAG

Kielce

1) Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy, 2) "Statut" Dla
ważności oświadczeń w zakresie
praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch upoważnionych
przez Zarządu Członków Zarządu"
brak upoważnienia dla Członków
Zarządu
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Przesłane dokumenty w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości, nie są
sprawozdaniem finansowym lecz
sprawozdaniem z wykonania
zadania publicznego. Błędna
reprezentacja. Zgodnie ze
statutem i KRS wymagane jest
współdziałanie dwóch osób:
Prezesa lub Wiceprezesa oraz
sekretarza lub głównego
księgowego względnie osób przez
nich upoważnionych spośród
członków zarządu. Wniosek
podpisał Prezes. Brak klauzuli za
zgodność z oryginałem na
statucie.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok. Podpis na wniosku
niezgodny z reprezentacją
określoną w statucie i KRS.
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych podanej we
wniosku z kwotą wynikającą ze
sprawozdania finansowego.
Brak sprawozdania finansowego
zawierającego informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy tj 2018 rok. Brak
zapisu w zaświadczeniu ( decyzji)
o dacie utworzenia klubu. Z

załączonych dokumentów nie
wynika jasno, że klub został
zarejestrowany w 1992 r. jak
podano we wniosku.

830

9633496

Stowarzyszenie
Sympatyków Piłki
Ręcznej "Szczypiorniak
-Ustka"

Ustka

831

10225924

Klub Sportowy "Świt"
Baranowo

Baranowo

832

9804040

Ludowy Klub Sportowy
Kalina Sobin

Sobin

833

9997920

Wiskitki

834

10117620

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy VIS
Wiskitki
Ludowy Klub Sportowy
Kaszowianka

Liszki

Brak zapisu w zaświadczeniu o
dacie utworzenia klubu. Z
załączonych dokumentów nie
wynika jasno, że klub istnieje 3
lata i został zarejestrowany w
2004 r. jak podano we wniosku.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości. Przesłane
dokumenty nie są
sprawozdaniem finansowym lecz
wydrukiem sald i obrotów.
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (37 000 zł)
Brak informacji o liczbie
zawodników w klubie do 18 rż
(pkt X)
1) Brak wymaganych
dokumentów tj.: sprawozdanie
finansowe w rozumieniu 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, 2) Brak
wymaganych dokumentów :
statut wnioskodawcy
potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowani wnioskodawcy.
Brak statutu Brak informacji o
liczbie zawodników w klubie do
18 rż (pkt X)
Brak sprawozdanie finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko CIT
Niespójna liczba zawodników
pomiędzy pkt VI (80) a okt X (70)

835

10186493

Uczniowski Klub
SportowoMotoryzacyjny w
Przelewicach

Przelewice

Błędna reprezentacja. Zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie Prezesa lub
Wiceprezesa i Skarbnika. Wniosek
podpisał tylko Prezes.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
Niespójność pomiędzy wersją
papierową a w systemie AMODIT
(na wniosku w wersji papierowej
kwota otrzymanych dotacji
poprawiona długopisem)
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między wnioskiem a
dodatkową informacją dołączoną
do wniosku. Brak sprawozdania
finansowego. Niewypełniony pkt
X wniosku.
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na statucie.

836

10158335

Ludowy Klub Sportowy
Strażak Sośnica

Sośnica

837

10220045

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy

Rytwiany

838

10094743

Klub Sportowy
ProSport Czudec

Czudec

839

9431816

Gliwice

840

9845726

Gliwicki Uczniowski
Klub Sportowy
"Carbo"
Ludowy Klub Sportowy
HURAGAN Jezioro

Jezioro

Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na statucie.

841

10104861

Miesjko-Ludowy Klub
Sportowy "DĄBROVIA"
Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowa
Tarnowska

842

9656326

Uczniowski Klub
Sportowy "AKADEMIA
SPORTU KSB LĘDZINY"

Lędziny

843

10148929

Klub Sportowy Dragon

Ponik

844

9579355

Klub Sportowy Sokół
Zblewo

Zblewo

Niespójność pomiędzy tabelą w
pkt VI. "Termin i miejsce realizacji
zajęć sportowych" a opisem
rprogramu zadania.
Oferta złożona w roku 2019 - brak
sprawozdania finansowego za rok
2018 - załączone jedynie
sprawozdanie za rok 2017
(załączona jedynie dodatkowa
informacja o kwocie przyznanej
dotacji z roku 2018).
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na statucie.
Kserokopie decyzji o wpisie do
rejestru stowarzyszeń kultury
fizycznej oraz sprawozdania
finansowego klubu nie podpisane
"za zgodność z oryginałem" przez
osobę upoważnioną do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).

845

10248843

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Orzeł
Kampinos

Kampinos

846

9431699

Gminne
Stowarzyszenie
Uczniowski Klub
Sportowy Krzanowice

Krzanowice

847

9710897

MKS Pogoń Prabuty

Prabuty

848

10227156

Lubaczów

849

10222752

Uczniowski Klub
Sportowy "Zet-es"
przy Zespole Szkół im.
Gen. Józefa Kustronia
Ludowy Klub Sportowy
Głowaczowa

850

9724149

Klub Tenisowy Return

Kluczbork

851

10123494

Ludowy Zespół
Sportowy w Turbi

Turbia

852

10093415

Międzyszkolny Klub
Sportowy "Polstyr"
Człuchów

Człuchów

Głowaczowa

Wniosek złożony po terminie.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na ewidencji, statucie i
sprawozdaniu finansowym. Brak
upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych. Brak
upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Do wniosku nie dołączono
aktualnego zaświadczenia lub
informacji sporządzonej na
podstawie ewidencji właściwej
dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy, umożliwiających
weryfikację daty wpisu do
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Wniosek nie spełnia kryteriów
formalnych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 18
500,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 30 000 00.

853

9352661

Piłkarskie
Stowarzyszenie
Sportowe Junior

Kicin

854

10114674

SPT BRYLANT

Bielsk Podlaski

855

9856531

Złotoryja

856

10109935

Złotoryjskie
Towarzystwo
Tenisowe
Uczniowski Klub
Sportowy
Gościeradów

857

9992544

Ludowy Klub Sportowy
"SAN" Wierzawice

Wierzawice

858

9621836

Uczniowski Klub
Sportowy przy
Gimnazjum w Pieńsku

Pieńsk

Gościeradów

Aktualny
odpis/zaświadczenie/decyzja/info
rmacja sporządzona na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy, nie
zawiera daty oraz nr pod którym
dokonano wpisu do ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Złączone dokumenty to
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego. Wniosek
podpisany przez osoby
nieupoważnione. Zgodnie z §28
Statutu: "Dla ważności
oświadczeń w zakresie praw,
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków".
W tym przypadku brak
upoważnienia dla członka
zarządu, który podpisał się na
wniosku.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. w rozumieniu art. 46
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, dokumenty
złożone do wniosku nie są
sprawozdaniem finansowym.
Brak sprawozdania finansowego.
Podpis niezgodny z reprezentacją
- zgodnie ze statutem klubu do
składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych przez Zarząd jego

członków - wniosek podpisał
jednoosobowo Prezes.

859

9561366

CSM Kuźnia
Koszykówki

Stalowa Wola

860

10191840

Oświęcimski Klub
Sportowy Karate i
Dalekowschodnich
Sportów Walki

Oświęcim

861

9599758

Towarzystwo
Siatkarskie Volley
Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice

862

10059167

Uczniowski Klub
Sportowy "Świdnica"

Świdnica

863

10164859

Uczniowski Klub
Sportowy "Zalew
Kielce"

Kielce

864

9966819

KS Garda Gierałtowice

Gierałtowice

865

9938415

Uczniowski Klub
Libero Łebień

Łebień

Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (28 500 zł) a
wnioskiem (10 000 zł). Brak
klauzuli za zgodność z oryginałem
na statucie.
1) Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r. (wymagane sprawozdanie
przesłano po terminie - data
stempla pocztowego 02-04-2019
r.) 2) Podana we wniosku w pkt.
VI łączna liczba uczestników zajęć
sportowych jest niespójna z liczbą
podaną w pkt. VII "program
zadania".
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.. Z załączonych
dokumentów nie wynika jasno
kwota otrzymanych przez Klub
dotacji za 2018 r.
Aktualny
odpis/zaświadczenie/informacja
sporządzona na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy, nie
zawiera daty wpisu do ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji
uczniowskich klubów sportowych
- brak udokumentowanej
działalności klubu co najmniej 3
lata przed datą złożenia wniosku.
Brak dokumentu na podstawie
którego można stwierdzić, że klub
istnieje min. 3 lata.

866

9848923

Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy Gminy
Leżajsk

Dębno

867

10154934

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy Judo
Kowala

Kowala

868

10203557

Gminny Klub Sportowy
"Victoria" Śliwice

Śliwice

869

9552620

Kobiecy Klub Piłkarski
Bydgoszcz

Bydgoszcz

870

10219929

Klub sportowy Prosna

Kalisz

871

10242807

Stowarzyszenie Ranks

Miechów

872

10064273

Uczniowski Klub
Sportowy ZST Lubsko

Lubsko

Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (14 300 zł) a
wnioskiem (13 500 zł).
Przedłożona kserokopia wyciągu z
ewidencji starostwa nie
opatrzona potwierdzeniem "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy
(brak klauzuli i podpisów).
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Kwota dotacji w roku
poprzedniego we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji w
sprawozdaniu finansowym ( we
wniosku 25 000, w sprawozdaniu
34 460,45). Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji w
sprawozdaniu finansowym.
W roku poprzedzającym złożenie
wniosku uzyskał dotację ze
środków publicznych w wysokości
przekraczającej 200 000,00 zł.
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 oraz liczba
uczestników w pkt. VII "Program
zadania". 2) Deklarowana kwota
w roku poprzedzającym złożenie
wniosku z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 191
800,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 192 636,00 zł.
Wniosek o dofinansowanie na
realizacje zadania złożony
(wysłany) w wersji papierowej po
terminie - data stempla
pocztowego 02-04-2019 r.
Na zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji uczniowskich klubów
sportowych brak podpisu i
pieczęci. We wniosku w
deklarowanej kwocie dotacji

uzyskanej w 2018 r.
uwzględniono środki sponsorów.

873

9926769

Klub Sportowy Jaćwing

Gołdap

874

10055320

Warszawa

875

10194106

Uczniowski Klub
Sportowy Karate
Kyokushin SEKAI
Klub Sportowy Thai
Gym Tarnów

876

9570858

Mietków

877

10051783

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
Błyskawica przy Szkole
Podst. w Mietkowie
Gorzowski Klub
Golfowy Zawarcie

878

10064602

Kobiecy Klub Sportowy
Kaja Opoczno

Tarnów

Gorzów
Wielkopolski

Opoczno

Brak upoważnienia dla V-ce
Prezesa. Zgodnie z reprezentacją
wymagany jest podpis Prezesa i
jednej osoby upoważnionej
uchwałą. Zamiast KRS
postanowienie o wpisie do KRS z
2001 r. Brak V-ce Prezesa w
składzie zarządu w dołączonym
postanowieniu o wpisie do KRS
Dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 rok.
Brak we wniosku wskazanej oraz
podpisanej drugiej osoby
uprawnionej do reprezentowania
wnioskodawcy do składania
oświadczeń woli i zaciągania w
jego imieniu zobowiązań zgonie z
obowiązującymi
normami/przepisami prawa.
Wniosek podpisał sam Prezes.
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze
statutem wymagane są podpisy
dwóch osób, a wniosek podpisał
tylko Prezes.
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
Zarządu dla Członka Zarządu.
Zgodnie z KRS i statutem § 14 ust.
3 "Dla ważności oświadczenia w
zakresie praw i obowiązków
majątkowych i niemajątkowych
klubu oraz podpisywania umów i
zobowiązań uprawniony jest
Prezes oraz jeden z
wyznaczonych Członków
Zarządu".
Błędny sposób reprezentacji.
Zgodnie ze statutem § 30
wniosek powinien być podpisany
w następujący sposób: Prezes
oraz Sekretarz, Prezes oraz
Skarbnik Klubu lub Wiceprezes
oraz Sekretarz, Wiceprezes oraz
Skarbnik Klubu ("...wymagane
jest współdziałanie Prezesa lub

jednego z Wiceprezesa oraz
Sekretarza lub Skarbnik Klubu").

879

10241908

Wiejski Klub Sportowy
Rasel Dygowo

Dygowo

880

10186029

Klub Sportowy
Chruślice Nowy Sącz

Nowy Sącz

881

9928040

SIECHNICKI KLUB
KARATE KYOKUSHIN

Mokry Dwór

882

10193697

Ludowy Klub Sportowy
Tarnawianka

ZEMBRZYCE

883

10112250

Klub Sportowy "Sokół"
w Pniewach

Pniewy

Błędny sposób reprezentacji brak
podpisu Skarbnika. Zgodnie ze
statutem § 28 "Dla ważności
oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych klubu
wymagana jest zgodna
współpraca trzech członków
Zarządu w tym Prezesa i
Skarbnika".
Błędny sposób reprezentacji.
Zgodnie ze statutem § 31
wniosek powinien być podpisany
w następujący sposób: Prezes
oraz Sekretarz, Prezes oraz Gł.
Księgowy lub Wiceprezes oraz
Sekretarz, Wiceprezes oraz Gł.
Księgowy ("...wymagane jest
współdziałanie dwóch osób:
Prezesa lub Wiceprezesa oraz
Sekretarza lun Gł. Księgowego
względnie osób przez nich
upoważnionych spośród
członków Zarządu").
Wersja papierowa wniosku
niezgodna z wersją elektroniczną
(pkt. X ppkt. 3)
Brak dołączonej do wniosku
pełnomocnictwa/upoważnienia
dla Prezesa i Sekretarza. Zgodnie
z KRS i statutem § 35 us. 1 "Dla
ważności oświadczeń woli w
zakresie prawa i obowiązków
majątkowych jest współdziałanie
dwóch UPEŁNOMOCNIONYCH
przedstawicieli Zarządu Klubu:
Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza,
Skarbnika lub innej osoby, której
udzielono pełnomocnictwa".
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Zostało złożone
sprawozdanie finansowe za
2017r.

884

9925147

Uczniowski Klub
Sportowy Tytan
Ostrowy

Ostrowy nad
Okszą

885

9905857

Uczniowski Klub
Sportowy SAJDAK

Głogów
Małopolski

886

9997292

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy Podium
Kup

Kup

887

10045992

Uczniowski Klub
Sportowy Akademia
Piłkarska Kolbuszowa

Kolbuszowa

888

9624306

MUKS przy ZOSS

Bytom

889

9871599

Stowarzyszenie
Sportowe Górnik
Lubin przy Związku
Zawodowym
Pracowników
Dołowych

Lubin

Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Przesłane dokumenty w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości, nie są
sprawozdaniem finansowym lecz
tylko informacja dodatkowa do
sprawozdania finansowego. Brak
możliwości weryfikacji składu
Członków Zarządu ( imię i
nazwisko) w załączonej
dokumentacji.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (20 000 zł) a
wnioskiem (10 000 zł).
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych za ubiegły
rok między sprawozdaniem
finansowym (43 500 zł) a
wnioskiem (33 500 zł).
Niespójność kwoty dotacji za
ubiegły rok między
sprawozdaniem finansowym (15
000 zł) a wnioskiem (5 000 zł).
Brak upoważnienia dla członków
Zarządu podpisanych pod
wnioskiem. Zgodnie ze statutem i
zaświadczeniem o wpisie do
ewidencji wymagane są podpisy
dwóch osób spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu.
Brak upoważnienia dla skarbnika członka zarządu podpisującego
wniosek. Według zapisów w
Statucie - 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. Do wniosku nie zostało
dołączone zaświadczenie lub
informacja sporządzona na
podstawie ewidencji właściwej

dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy, umożliwiające
weryfikację daty wpisu do
ewidencji.

890

10018361

Uczniowski Klub
Sportowy U.K.S. Gump

Ostrowiec
Świętokrzyski

891

9546542

Uczniowski Klub
Pływacki Kmita
Zabierzów

Zabierzów

892

10041607

Uczniowski Klub
Sportowy Jedynka
Jaworzno

Jaworzno

893

10149840

Uczniowski Klub
Sportowy „33
Miechowice”

Bytom

894

10178612

Międzyszkolny Klub
Sportowy

GRÓJEC

895

9902454

Uczniowski Klub
Sportowy Technik

Sójkowa

Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych ( w informacji
uzupełniającej za 2018 r. brak
kwoty 16 000 zł podanej w
formularzu wniosku.
niezgodna kwota dotacji za rok
2018 z dołączonymi
dokumentami, nieprawidłowe
podpisy (brak podpisu skarbnika
lub upoważnienia dla członka
zarządu)
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Brak możliwości stwierdzenia
bądź zweryfikowania osób
uprawnionych do składania
podpisów oraz oświadczeń woli w
zakresie praw/podejmowania
zobowiązań majątkowych ( z
imienia i nazwiska). Załączone
Zaświadczenie nr 8/17 zawiera
jedynie zapis stanowis prezesa,
wiceprezesa , sekretarza - brak
tożsamości przypisanych
konkretnych osób pełniących te
funkcje.
Statut wnioskodawcy oraz wypis z
ewidencji nie potwierdzony za
zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy
( brak formuły "za zgodność z
oryginałem").
W zadeklarowanej we wniosku
kwocie dotacji uzyskanych w

2018 r. nie uwzględniono dotacji
MSiT.
896

9931319

Ludowy Klub Sportowy
Orzeł Łubowo

Łubowo

897

9816204

Lubelski Klub Mas
Oyama`s Karate
Kyokushinkai

Lublin

898

10070163

Ludowy Klub Sportowy
"Vigor"

Trzęsówka

899

9589906

Żory

900

9844371

Żorska Akademia
Koszykówki
Amatorski Klub
Sportowy "Mewa"
Krubin

901

10047625

Uczniowski Klub
Sportowy Trójka

Myślenice

902

9637959

Jadwiżański Klub
Sportowy przy Parafii
Św. Jadwigi Królowej
w Poznaniu

Poznań

Krubin

Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Zgodnie ze statutem
wymagane jest współdziałanie
dwóch przedstawicieli, którym
udzielono pełnomocnictwa. Brak
załączonego pełnomocnictwa dla
przedstawicieli klubu.
Ze sprawozdania finansowego nie
wynika kwota otrzymanych
dotacji w 2018 r. Brak informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego o wysokości
otrzymanych dotacji
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Brak
wyszczególnionej kwoty dotacji.
Wniosek niezgodny z rachunkiem
zysków i strat. Kwoty dotacji
różnią się od siebie (wniosek:
17800 rachunek zysków i strat:
17880,94)
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok.
Błędna reprezentacja. Zgodnie z
zapisem w statucie i
zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji wymagany jest podpis
prezesa. Wniosek podpisali
wiceprezes i skarbnik.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Błędnie
wprowadzona kwota
otrzymanych środków
publicznych. Wniosek niezgodny z
rachunkiem zysków i strat.
Pomyłka wynika z zamiany lat.
1) Brak przedłożonego do
wniosku 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. 2018 r. 2)
Przedłożona kserokopia wypisu z
ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu nie

opatrzona potwierdzeniem "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy
(brak klauzuli i podpisu).

903

9887176

Uczniowski Klub
Sportowy "Iskra"
Pomień

Pomień

904

10128323

Klub Sportowy
"SAWENA" Sawin

Sawin

905

10218000

Ludowy Klub Sportowy
"Baborówko"

Baborówko

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. 2018 r.
(przedłożony dokument
stwierdzający kwotę uzyskanej
dotacji ze środków publicznych
nie został podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy).
Przedłożone do wniosku
sprawozdanie finansowe za 2018
r. nie zawiera informacji o pełnym
roku obrachunkowym.
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. 2018 r.
(przedłożona dokumentacja jest
sprawozdaniem merytorycznym i
może jedynie stanowić
informację uzupełniającą do
sprawozdania finansowego).

906

9650685

KPS Faraon Ziębice

Ziębice

907

9537174

Klub Sportowy ,,Piast"
Wykroty

Wykroty

908

10143511

Miejski Klub Sportowy
Czerwionka

Czerwionka Leszczyny

909

10180669

Klub Sportowy
"Kujawy" Kozy

Piotrków
Kujawski

1) Brak sprawozdania
finansowego za 2018 r. w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy. 2) Brak
dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
Zarządu dla Prezesa i Skarbnika.
Zgodnie ze statutem § 29 ust. 2
"Dla ważności oświadczeń woli w
zakresie prawa i obowiązków
majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch
UMOCOWANYCH przedstawicieli
Zarządu Klubu Prezesa lub
Wiceprezesa oraz Sekretarza i
Skarbnika, względnie osób
upoważnionych, spośród
członków Zarządu".
Kwota dotacji podana we
wniosku niezgodna z kwotą
dotacji wynikającą ze
sprawozdania za 2018 r.
załaczonego do dokumentacji.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.
(informacja dodatkowa do
sprawozdania nie jest sama w
sobie sprawozdaniem
finansowym lecz jest jednym z jej
komponentów).
1) Brak sprawozdania
finansowego w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
zawierające informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków

publicznych za ostatni rok
obrachunkowy tj. 2018 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.
910

9846020

TOWARZYSTWO
SPORTOWE AKS
CHORZÓW

CHORZÓW

911

9570834

Uczniowski Klub
Sportowy "Herkules"

Troszyn

912

9742902

Stowarzyszenie
Edukacja Plus
Integracja

Banino

913

10170738

Klub Sportowy
"Górnik" Sosnowiec

Sosnowiec

Kwota dotacji podana we
wniosku niezgodna z kwotą
dotacji wynikającą ze
sprawozdania finansowego za
2018 r. załączonego do wniosku.
1) Statut nie opatrzony
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
klubu (podpis Dyrektora, który
nie jest członkiem Zarządu). 2)
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.
Podstawowym celem statutowym
Stowarzyszenia nie jest
upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży.
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział VI pkt. 4
"główne warunki realizacji" uczestnikami zajęć oraz obozów
sportowych mogą być wyłącznie
dzieci lub młodzież do 18 roku
życia natomiast zgodnie z
wnioskiem pkt. VII "program
zadania" wynika, ze udział w
zajęcia będzie brać młodzież do
21 roku życia. 2) Deklarowana we
wniosku kwota uzyskanych w
2018 r. dotacji ze środków
publicznych (80 500,00 zł)
niespójna z kwotą wykazaną na
przedłożonej dokumentacji
finansowej (81 000,00 zł)

914

9925854

UKS Olimpijczyk
Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański

915

9931070

Ludowy Klub Sportowy
"KOWALIN"

Kraśnik

916

9950639

Stowarzyszenie Klub
Kręglarski Wrzos

Sieraków

917

10005972

Uczniowski Klub
Sportowy Olimpijczyk
Sulmierzyce

Sulmierzyce

918

10115751

Klub Sportowy Złote
Piaski Dzierżów

Dzierżów

1) Podana we wniosku łączna
liczba uczestników zajęć
sportowych jest niespójna: - pkt.
VI wskazano 87 uczestników
zajęć, - pkt. VII "program zadania"
wskazano 109 uczestników zajęć,
- pkt. X ppkt. 1 liczba zawodników
w klubie do 18 roku życia podano
87 osób 2) Podany we wniosku
termin realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 02-01-2019 r. do 1511-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 01-02-2019 r. do 15-112019 r.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. zgodnie z art 46
Ustawy o rachunkowości.
Przedłożone do wniosku
sprawozdanie finansowe za 2018
r. nie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy jak również brak
na niej informacji o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r. (72
000,00 zł)
Kwota dotacji we wniosku nie
spójna z kwotą dotacji ujętą w
sprawozdaniu finansowym (w
załączonej informacji
dodatkowej).
Brak daty rejestracji klubu na
zaświadczeniu o wpisie do
Ewidencji Klubów Sportowych brak możliwości
udokumentowania prowadzenia
formalnie zarejestrowanej
działalności sportowej co
najmniej 3 lata przed datą
złożenia wniosku. Brak
upoważnienia do podpisywania
pism dla Wiceprezesa. Zgodnie z
zapisem w statucie i
zaświadczeniu o wpisie do
Ewidencji "wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu:
Prezesa oraz jednego członka
Zarządu, upoważnionego przez
ten Zarząd".

919

10216696

Ludowy Klub Sportowy
Zawisza Dolsk

Dolsk

920

10126327

Sportowy Klub
Taekwon-do
Niedźwiedź

Kępno

921

10082398

Katowice

922

10214776

923

10003945

Uczniowski Klub
Sportowy SP 27
Katowice
Uczniowski Klub
Sportowy Marki
Klub Sportowy
HURTAP

924

10083346

Klub Szachowy
GAMBIT MDK
Świdnica

Świdnica

925

10122747

Lublin

926

10122512

Lubelski Klub
Kolarstwa Górskiego
Akademia Piłkarska
"GRYFIA" w Mirowie

Marki
Łęczyca

Mirów Stary

Brak upoważnienia dla członków
zarządu do reprezentowania
wnioskodawcy.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych- nieczytelny wniosek
(str 3 "program zadania" oraz
"charakterystyka planowanych do
pobrania opłat" - znaczki
nieczytelne zamiast tekstu),
dodatkowo brak wyróżnionej w
sprawozdaniu jasno kwoty
otrzymanych dotacji w roku
poprzednim w stosunku do roku
złożenia wniosku.
Do wniosku dołączono
sprawozdanie finansowe za 2017
rok zamiast za 2018.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r. 2) Podana we wniosku
łączna liczba uczestników zajęć
sportowych jest niespójna: - pkt.
VI wskazano 68 uczestników
zajęć, - pkt. VII "program zadania"
wskazano 36 uczestników zajęć.
Przedłożone sprawozdanie
finansowe za 2018 r. nie jest
podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy (posiada samą
pieczątkę klubową z nazwą).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok.
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) Wniosek
pkt. VI "przedmiot zakupu sprzętu
sportowego" wskazana
specyfikacja (apteczka sportowa)
nie jest niezbędnym sprzętem do
przeprowadzenia zajęć
sportowych.

927

10127191

Miejski Klub Sportowy
"Orzeł" TrzcińskoZdrój

Trzcińsko-Zdrój

928

10038055

Uczniowski Klub
Sportowy Gminy
Brzeszcze

Brzeszcze

929

9203993

Uczniowski Klub
Sportowy ZAPASY
GWARDIA

Warszawa

930

10218894

ISD-UJD Częstochowa

Częstochowa

931

9942383

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy WEKTOR

Lubartów

932

10068221

UKS MDK-1 HETMAN
BYDGOSZCZ

Bydgoszcz

933

10060006

Ludowy Klub Sportowy
"Dunajec" w
Zakliczynie

Zakliczyn

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.
Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-03-2019 r. do 1511-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" III - XII 2019 r. (termin
końcowy wykracza poza program
konkursowy).
Z przedstawionych informacji
zawartych we wniosku wynik, że
klub chce jedynie dofinansowanie
na organizację obozu
sportowego.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" oraz podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na statucie. Do wniosku
dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 rok zamiast za
2018.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" oraz podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na kserokopii sprawozdania
finansowego oraz na statucie.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych pomiędzy
sprawozdaniem finansowym (85
000 zł) a wnioskiem (75 000 zł).
Sprawozdanie finansowe
niepodpisane przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.

934

10184819

WKS Polesie
Wiązownica

Wiązownica
Kolonia

935

10153208

Uczniowski Klub
Sportowy Guliwer

Kosina

936

9589358

Gdańskie
Towarzystwo
Brydżowe

Gdańsk

937

10225312

Towarzystwo
Gimnastyczne "Sokół"
Rzeszów

Rzeszów

938

10222800

stowarzyszenie
kulturalno-sportowe
iskra

Wymiarki

939

9639648

Stróża

940

10184358

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej w
Stróży
MUKS Tie-Break

941

9998179

Uczniowski Klub
Sportowy Sparta
Volleyball Kraków

Piastów

Kraków

brak sprawozdania finansowego
za rok 2018 - dołączono jedynie
zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach lub stwierdzające stan
zaległości - nie jest to wymagane
sprawozdanie w rozumieniu
programu klub 2019r.
Brak wyraźnie wskazanej kwoty
pochodzącej z dotacji w roku
poprzedzającym rok złożenia
wniosku w sprawozdaniu
finansowym. Brak odniesienia w
sprawozdaniu finansowym do
wykazanej kwoty w formularzu
wniosku (otrzymanych środków
publicznych).
Deklarowana we wniosku kwota
otrzymanych środków
publicznych w 2018 r. (13 000 zł)
jest niższa od kwoty otrzymanych
w 2018 r. dotacji wykazanej w
sprawozdaniu finansowym (23
000 zł). Wniosek oraz
sprawozdanie finansowe nie są
zgodne, zawierają niespójne
kwoty - wniosek nie spełnia
kryteriów formalnych.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Deklarowana kwota wskazana w
sprawozdaniu finansowym
pochodząca z dotacji niezgodna z
kwotą podaną w formularzu
wniosku.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (42 000 zł) a
wnioskiem (27 000 zł)
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Zgodnie ze statutem
wymagane są dwóch osób.
Podpisał się tylko Prezes.
Łączna kwota dotacji podana w
sprawozdaniu finansowym za rok
poprzedni w stosunku do roku
składania wniosku niezgodna z
podaną kwotą w formularzu
wniosku.

942

9929052

Klub Sportowy Silesia
Rybnik

Rybnik

943

10097287

Uczniowski Klub
Sportowy ,, Tajfun " w
Gronowie Elbląskim

Gronowo
Elbląskie

944

9659150

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY JUDO
ŚWIĘTOCHŁOWICE

Świętochłowice

945

10150318

Wysokie
Mazowieckie

946

9577047

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY MAX
BASKET
Akademia Karate
Tradycyjnego
CENTRUM Włocławek

947

9693994

Strzeliński Klub Karate
Kyokushin

Strzelin

948

10029175

Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole
Podstawowej w
Domanowie

Domanowo

Włocławek

Deklarowana we wniosku kwota
otrzymanych środków
publicznych w 2018 roku (80 000
zł) jest niższa niż kwota
otrzymanych w 2018 r. dotacji
wykazana w informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego (90 000 zł). Wniosek
oraz dołączone dokumenty
finansowe nie są zgodne,
zawierają niespójne informacje wniosek nie spełnia wymogów
formalnych.
Zgodnie z zasadami Programu
Klub 2019 obóz sportowy musi
odbywać się w innej gminie niż
zajęcia sportowe - we wniosku
wpisano jako miejsce realizacji
zajęć i miejsce obozu sportowego
gminę Gronowo Elbląskie.
Z załączonego sprawozdania
finansowego za 2018 r. nie
wynika jasno jaką kwotę dotacji
otrzymał Klub w 2018 r. Brak
informacji dodatkowej o
wysokości otrzymanych dotacji w
2018 r.
Do wniosku dołączono
sprawozdanie finansowe za 2017
rok zamiast za 2018.
brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Na podstawie
załączonego wypisu z rejestru
właściwego nie można
zweryfikować czy Klub istnieje
minimum 3 lata.
Rachunek wyników oraz bilans za
2018 r. nie został podpisany przez
osoby upoważnione. Rachunek
wyników oraz bilans za 2018 r.
nie uwzględnia dotacji
zadeklarowanej we wniosku.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych. Zgodnie ze statutem
klubu: wymagane są podpisy co
najmniej dwóch upoważnionych
członków Zarządu. Brak
upoważnienia dla członków
Zarządu.

949

9558692

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
"Koliber" w Zarzeczu

Zarzecze

950

9870489

KRS TKKF "Zuch
Orzepowice"

RybnikOrzepowice

951

9500282

WIERZCHOSŁA
WICE

952

9908802

LUDOWY KLUB
SPORTOWY
WIERZCHOSŁAWICEOSTRÓW
Klub Sportowy
Wielkopolska Szkoła
Narciarstwa

953

9390940

Elbląg

954

10098919

Elbląski Klub Sportowy
Mlexer
KLUB ŻEGLARSKI ZEFIR
W ŁOMŻY

955

9735874

Ludowy Klub Sportowy
" Grodziszczanka "

Grodzisko
Górne

956

10214726

Wałcz

957

10050283

958

10224809

959

10063288

Klub Sportowy Korona
Wałcz
Ludowy Klub Sportowy
Orawa Jabłonka
UKS AP Champions
Puławy
Stowarzyszenie Klub
Jeździecki Żarnowo

960

8748065

Miejski Klub Sportowy
NOTEĆ Czarnków

Poznań

Łomża

Jabłonka
Puławy
Augustów

Czarnków

Brak w dokumentacji informacji
dotyczącej składu osobowego
osób reprezentujących Klub (imię
i nazwisko).
wniosek nie podlega dalszej
ocenie, nie dołączono wypisu z
ewidencji lub KRS
Brak w dokumentacji informacji
dotyczącej składu osobowego
osób reprezentujących Klub (imię
i nazwisko).
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(10 000 zł) a spr. finansowym (12
000 zł)
Dołączono spr. finansowe za 2017
rok
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek. Zgodnie z
KRS w zakresie praw i
obowiązków wymagane jest
współdziałanie dwóch
upoważnionych członków
zarządu. Kopia statutu
niepotwierdzona za zgodność z
oryginałem
Kopia sprawozdania finansowego
nie została opatrzona klauzulą "za
zgodność z oryginałem", nie
została podpisana zgodnie z
reprezentacją.
Dołączono spr. finansowe za 2017
rok
Wysłane po terminie (data
stempla 19.03.2019)
Wysłane po terminie (data
stempla 21.03.2019)
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 4 000 zł, w spr.
finansowym przychody
działalności statutowej 18 302,00
zł. Brak informacji dodatkowej do
spr. finansowego
rozbieżność kwoty otrzymanej ze
środków publicznych, brak

uchwały upoważaniającej członka
Zarządu do składania podpisów
961

10146284

Młodzieżowe
Towarzystwo
Sportowe - Promocja
Sportowych Talentów
"Giżycko"

Giżycko Wilkasy

962

9966240

Klub Sportowy Amigo
Przyjaźń

Przyjaźń

963

9599661

LKS Błękitni Futory

Futory

964

9931961

Malborski Klub
Sportowy Nogat

Malbork

965

10111769

Brzostek

966

9750208

Uczniowski Klub
Sportowy Kyokushin
Karate w Brzostku
Miejski Klub Sportowy
Wołczyn

967

10217188

Terenowy Klub
Sportowy Granit
Strzelin

Strzelin

968

9409213

Uczniowski Klub
Sportowy "Piętnastka"

Krosno

Wołczyn

Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(16 200 zł) a spr. finansowym (18
200 zł) Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych
brak pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd dla
sekretarza
brak potwierdzenia otrzymanej
dotacji ze środków publicznych
w 2018 r.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. zawierającego
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych (lub
dodatkowa informacja
uzupełniająca). Niezgodność daty
utworzenia klubu na
przedstawionym zaświadczeniu z
datą wykazaną na wniosku.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok.
Brak zapisu w zaświadczeniu (
decyzji nr 5/2017) o dacie
utworzenia klubu. Z załączonych
dokumentów nie wynika jasno, że
klub istnieje 3 lata i został
zarejestrowany w 2010 r. jak
podano we wniosku.
Podpis niezgodny z reprezentacją
brak podpisu księgowego.
Zgodnie ze statutem i KRS
wymagane jest współdziałanie
dwóch osób, członków zarządu prezesa lub wiceprezesów oraz
księgowego. Wniosek podpisali
prezes i wiceprezes. Do wniosku
dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 rok zamiast za
2018.
Z załączonych dokumentów nie
wynika jasno, że klub istnieje 3
lata i że został zarejestrowany w
1995 r. jak podano we wniosku.

969

9542645

Garbowskie
Towarzystwo
Sportowe " Zawisza"

Garbów

970

9590251

Klub Sportowy Azja
Dance przy CZP NR 2

Łódź

971

10162431

Gminny Ludowy Klub
Sportowy Wysoka

Wysoka

972

9057373

UKS Olimpijczyk
Kowalewo Pomorskie

Kowalewo
Pomorskie

973
974

10242249
10184195

MUKS AZYMUT
UKS Akadenia Piłki
Nożnej Nowa Ruda

Przemyśl
Nowa Ruda

Brak zapisu w przedłożonym
zaświadczeniu (decyzja nr
AKJ.4222.11.2018.JM) o dacie
utworzenia klubu i numerze z
ewidencji właściwej. Z
załączonych dokumentów nie
wynika jasno, że klub istnieje 3
lata i został zarejestrowany w
2003 r. jak podano we wniosku.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (97 254,58 zł) a
wnioskiem (129 564,58 zł).
1) Brak dołączonego od wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r. 2) Przedłożona kserokopia
dokumentacji nie opatrzona
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy (brak klauzuli i
podpisów). 3) Brak we wniosku
wskazanej oraz podpisanej
drugiej osoby upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy
do składania oświadczeń woli i
zaciągania w jego imieniu
zobowiązań zgonie ze statutem (§
34 ust. 1 "Dla ważności umów i
zobowiązań dotyczących praw i
obowiązków Klubu wymagane są
podpisy łącznie dwóch spośród
wymienionych osób: Prezesa,
Wiceprezesa i Sekretarza lub
osób upoważnionych przez niech
pisemnie spośród członków
Zarządu").
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Brak statutu.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota

zadeklarowana we wniosku to 10
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 20 000 00.
975

10075066

Uczniowski Klub
Sportowy "ÓSEMKA"
WEJHEROWO
TOWARZYSTWO
SPORTOWE
JANISZEWICE

Wejherowo

976

9790887

977

10201713

Moto-Klub Gaworzyce

Gaworzyce

978

9907816

Miejski Klub Spotowy
Lewart Lubartów

Lubartów

979

9689306

MKS Błękitni Wronki

Wronki

980

9552705

Klub Sportowy
Promień

Dziewin

981

10082173

Ludowy Klub Sportowy
"ORZEŁ" w Wysokiej

Łańcut

JANISZEWICE

Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Załączona umowa nr 163/A/2018
na wsparcie finansowe nie jest
sprawozdaniem finansowym.
Brak sprawozdania finansowego
za rok poprzedni.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. Brak
upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
1) Brak przedłożonego do
wniosku sprawozdania
finansowego za 2018 r. 2) Brak
dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
Zarządu dla Prezesa i
Wiceprezesa. Zgodnie ze
statutem § 51 "Dla zawierania
umów, udzielania pełnomocnictw
i składania innych oświadczeń
woli w sprawach majątkowy
wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu
działających łącznie - w tym
Prezesa na podstawie delegacji
Zarządu".
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
1) Przedłożono do wniosku
niekompletny statut brak
paragrafu od 21 do 24 oraz od 28
do 29 - brak możliwości
weryfikacji sposobu
reprezentacji. 2) Podana we

wniosku w pkt VI łączna liczba
uczestników zajęć sportowych
jest niespójna z liczbą
uczestników podaną w pkt. VII
"program zadania".
982

9600222

Uczniowski Klub
Sportowy NIKE w
Olszynach

Olszyny

1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 5 na
kserokopii statutu brak klauzuli
"za zgodność z oryginałem". 2)
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 3) „wymagane
dokumenty” - brak możliwości
weryfikacji daty rejestracji
ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu
na siedzibę klubu brak takiej
informacji. 3) Brak przedłożonego
sprawozdania finansowego w
rozumieniu ustawy o
rachunkowości za cały 2018 r. 4)
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
Zarządu dla Wiceprezesa. Zgodnie
ze statutem § 28 "Dla ważności
oświadczenia w zakresie praw,
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu". 5) Podany we wniosku
termin realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-04-2019 r. do 1406-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 01-04-2019 r. do 15-062019 r. oraz od 01-09-2019 r. do
13-12-2019 r. (termin końcowy
wykracza poza program
konkursowy). 6) Wykazana we
wniosku specyfikacja sprzętu
sportowego powinna być
rozpisana jednostkowo co do
nazwy, ilości i ceny jednostkowej.

983

10169660

Uczniowski Klub
Sportowy "DUET"

Otwock

984

9631443

Środowiskowy Klub
Sportowy Kolejarz

Czeremcha

985

10105986

Uczniowski Klub
Sportowy "ORKA"
Lubań

Lubań

986

10245869

Miejski Klub Sportowy
Błękitni Orneta

Orneta

987

10233873

Klub Sportowy
RAFAKO Racibórz

Racibórz

Do wniosku dołączono
sprawozdanie finansowe za 2017
rok zamiast za 2018.
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
Zarządu dla członka Zarządu.
Zgodnie z KRS i statutem § 28
"Dla ważności oświadczeń woli,
pism lub dokumentów w
przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych klubu wymagane
jest współdziałanie dwóch osób,
w tym Prezesa lub Wiceprezesa
oraz jednej z osób
upoważnionych przez Zarząd".
1) Z programu zadania wynika, że
klub chce dofinansować jedynie
organizację obozu sportowego co
jest niezgodne z ogłoszonym
programem konkursowym. 2)
Podana we wniosku łączna liczba
uczestników zajęć sportowych
jest niespójna: - pkt. VI wskazano
231 uczestników zajęć, - pkt. VII
"program zadania" wskazano 45
uczestników zajęć. 3) Wniosek
pkt. VI tabela "termin i miejsce
realizacji obozu sportowego"
nieuzupełnione pole "powiat".
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem " na statucie.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (114 000 zł) a
wnioskiem (110 000 zł).
1) Przedłożona kserokopia wypisu
z ewidencji Starostwa nie
opatrzona potwierdzeniem "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy
(brak klauzuli i podpisów). 2)
Sprawozdanie finansowe nie
podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy.

988

10066827

Uczniowski Klub
Sportowy Academy
Kiełczów

Kiełczów

989

10225979

SZACH MAT Zabrze

Zabrze

990

10183489

Klub Sportowy
"Turbacz" Mszana
Dolna

Mszana Dolna

991

9627311

Miejskie Towarzystwo
Pływackie Kormoran

Olsztyn

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 (§
24 ust. 3 "Oświadczenia woli w
imieniu Klubu składają dwaj
Członkowie Zarządu lub jeden
Członek Zarządu i osoba
upoważniona przez Zarząd"). 2)
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 3) „wymagane
dokumenty” - brak możliwości
weryfikacji daty rejestracji
ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu
na siedzibę klubu brak takiej
informacji. 3) Przedłożona
kserokopia dokumentacji nie
opatrzona potwierdzeniem "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy
(brak klauzuli). 4) Podana we
wniosku łączna liczba
uczestników zajęć sportowych
jest niespójna: - pkt. VI wskazano
50 uczestników zajęć, - pkt. VII
"program zadania" wskazano 20
uczestników zajęć.
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.
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.
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r. 2) We wniosku pkt. VI

tabela "termin i miejsce realizacji
obozu sportowego" brak podanej
dokładnej daty obozu
sportowego wpisano datę od 0104-2019 r. do 30-09-2019 r. 3)
Wniosek pkt. VII rozpisany
program zadania mało
precyzyjny.
992

10225561

Ludowy Klub Sportowy
"Sokół" Bralin

Bralin

993

10069314

Klub Sportowy Talent
2012 Bolesławiec

Brzeźnik

994

9909615

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy Tarnowska
Akademia Piłkarska

Tarnów

995

9933266

Klub Żeglarski Horn
Kraków

Kraków

Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-06-2019 r. do 1507-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 01-06-2019 r. do 15-112019 r.
1) We wniosku w pkt. X ppkt. 1
brak informacji o liczbie
zawodników w klubie do 18 roku
życia. 2) Wniosek pkt. IV ppkt. 2
tabela "osoby upoważnione" brak wpisanej drugiej osoby
upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy.
1) Statut nie opatrzony
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
klubu (brak klauzuli i podpisów).
2) Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-06-2019 r. do 3009-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 01-05-2019 r. do 30-092019 r. (zakup sprzętu od 01-052019 r. ,prowadzenie zajęć od 0108-2019 r.).
1) Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 85
000,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 157 900,00 zł. 2) Z
programu zadania (pkt. VII
wniosku) wynika, że

wnioskodawca będzie realizował
zajęcia w zakresie jednej sekcji
(żeglarstwo) a wnioskowana
kwota wynosi 15 000,00 zł.
niezgodne z ogłoszonym
konkursem pkt. VI ppkt. 8)
„główne warunki realizacji”.

996

8728545

Uczniowski Klub
Sportowy "Promień"

Wydminy

997

10005588

Uczniowski Klub
Sportowy Football
Academy Piła

Piła

998

10131174

Uczniowski Klub
Sportowy "Wilga"

Brenno

999

10184900

Młodzieżowy Klub
Sportowy TRIUMF
Alwernia

Alwernia

Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
Zarządu dla członka Zarządu.
Zgodnie ze statutem § 27 "Dla
ważności oświadczenia w zakresie
prawa, podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch
osób spośród następujących:
Prezesa, Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu".
Wniosek podpisał tylko Prezes
Klubu. Zgodnie ze statutem
reprezentację stanowią dwaj
upoważnieni członkowie zarządu.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.
(przedłożone sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego
może jedynie stanowić
informację dodatkową do
sprawozdania finansowego).
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,

1000

10057837

Miedzyszkolny Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy GOK-Sport
UKS Wisła Wiślańskie
Orły

Mielnica Duża

1001

10219397

1002

9817389

Gminny Klub Sportowy
w Abramowie

Abramów

1003

10207125

Fundacja JMP
inspiracje w edukacji

Kraków

1004

10065234

Gdańsk Curling Club

Gdańsk

1005

10020467

LUDOWY KLUB
SPORTOWY "WARTA"
KAMIEŃSKIE MŁYNY

Kamieńskie
Młyny

1006

10242079

UMKS NADIR
Jędrzejów

Jędrzejów

Wisła

We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak
informacji o liczbie zawodników
w klubie do 18 roku życia.
1) 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 oraz oświadczenia
wykazano kwotę dotacji, grantów
itp. 28 975,18 zł. 2) We wniosku
w pkt. VI tabela "łączna liczba
uczestników zajęć sportowych..."
brak informacji o liczbie dzieci
biorących udział w zajęciach (pole
nieuzupełnione). 3) Podany we
wniosku termin realizacji zajęć
sportowych niespójny: - pkt. VI
tabela "termin i miejsce realizacji
zajęć sportowych" 15-04-2019 r.
do 31-10-2019 r., - pkt. VII
"program zadania" 01-04-2019 r.
do 01-11-2019 r.
Brak wymaganych dokumentów:
statut wnioskodawcy
potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowani wnioskodawcy.
Wniosek złożyła niewłaściwa
jednostka. Program skierowany
jest dla klubów działających w
formie stowarzyszenia
Załączono sprawozdanie
finansowe za 2017 r.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku). Nieuzupełniony pkt
X wniosku.
Statut " dla ważności w zakresie
prawa podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw,
wymagane są podpisy dwóch
osób nasteęujących : Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków

Zarządu" Dokumenty podpisał
Prezes oraz Skarbnik , brak
upoważnienia dla Skarbnika

1007

9964676

MKS Bzura Ozorków

Ozorków

1008

10030168

Wierbka

1009

10127339

1010

10191324

Ludowe Towarzystwo
Sportowe Ospel
Wierbka
Zduńskowolskie
Bractwo Thratlonu
Sztuk Walki
Klub Sportowy
"NIDZICA" Słaboszów

1011

10117076

Gminny Klub Sportowy
"Pisa" Barczewo

Barczewo

1012

9627706

LKS NAPRZÓD 46
ZAWADA

WODZISŁAW
ŚLĄSKI

1013

10216803

Gdańsk

1014

9698221

1015

10148313

Rugby Club Lechia
Gdańsk
Uczniowski Klub
Sportowy "Dwójka"
Kostrzyn nad Odrą
Międzyszkolny Klub
Sportowy "Żak" Biała
Podlaska

Brak załączników (statutu, spr.
finansowego, krs)
Brak informacji o liczbie
zawodników do 18 rż (pkt X)

Zduńska Wola

Data organizacji obozu (02.0115.11.2019 r.)

Ilkowice

1) Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r. 2) Brak dołączonej do
wniosku upoważnienia w formie
uchwały Zarządu dla Wiceprezesa
i Skarbnika. Zgodnie ze statutem
§ 29 "Dla ważności oświadczenia
w zakresie prawa, podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw
wymagane jest współdziałania
Prezesa i dwóch upoważnionych
członków Zarządu".
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(74 000 zł) a spr. finansowym (87
500 zł)
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (100 000 zł)
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie dwóch osób,
natomiast wniosek podpisał
sekretarz
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI (90) a pkt X (80)
Program zadania dotyczy jedynie
organizacji obozu sportowego

Kostrzyn nad
Odrą
Biała Podlaska

Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem

(90 000 zł) a spr. finansowym
(105 000 zł)
1016

10169343

Uczniowski
Młodzieżowy Klub
Sportowy Grabka
Grabica

Grabica

1017

10219488

Piekary Śląskie

1018

8808852

Uczniowski Klub
Sportowy Funny
Dance
Stowarzyszenie
Budujemy Sukces

1019

10152839

Uczniowski Klub
Sportowy "SP1"

Wyszków

1020

10187055

Uczniowski Klub
Sportowy Rugby Team
Stawiguda

Stawiguda

1021

10170998

Uczniowski Klub
Sportowy "Riposta
Olsztyn"

Olsztyn

1022

10108311

Ludowy Klub Sportowy
"SOKÓŁ"

Kocmyrzów

1023

10122927

LZS Bukowa
Jastkowice

Jastkowice

Poręba Wielka

Brak sprawozdania finansowego,
dołączono tylko spr. z wykonania
zadania publicznego Klub
wnioskuje o 15 tyś zł, natomiast
zajęcia będą prowadzone w
jednej sekcji
Brak informacji o liczbie
zawodników w klubie do 18 rż
(pkt X)
Wniosek pkt III.Kwota
otrzymanych środków
publicznych 32 500,00zł
natomiast z informacji
uzupełniającej do bilansu wynika
inna kwota: - dotacja Urząd
Miasta Mszana Dolna 15
900,00zł, - dotacja Ministerstwo
Sportu i Turystyki 27 550,00zł dotacja Gmina Mszana Dolna 5
000,00zł
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" oraz podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na statucie.
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na statucie.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym a wnioskiem.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w informacji o
wpisie do ewidencji uczniowskich
klubów sportowych - brak
udokumentowanej działalności
klubu co najmniej 3 lata przed
datą złożenia wniosku.
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
Brak sprawozdania finansowego.

1024

10005236

Klub Sportowy
RADLNA

Radlna

1025

9774697

Uczniowski Klub
Sportowy Unia
Fredropol

Kormanice

1026

9712686

Akademicki Związek
Sportowy Klub
Środowiskowy
Strzelectwa
Sportowego

Częstochowa

1027

10137494

Słupecki Klub Piłkarski
w Słupcy

Słupca

1028

9617200

Stowarzyszenie
Sportowe Kawashi

Siedlce

1029

10163959

Ludowy Zespół
Sportowy "Jedność"
Podmokle

Podmokle Małe

1030

10106299

Klub Sportowy ATS

Stargard

1031

10044662

Krośnieńskie
Stowarzyszenie
Siatkówki Karpaty
Krosno

Krosno

Brak sprawozdania finansowego dołączono 2 strony sprawozdania
z wykonania zadania publicznego.
Liczba uczestników zadania w pkt.
VI wniosku niespójna z liczbą
uczestników zadania pkt. VII
wniosku.
Z załączonego sprawozdania nie
wynika jasno kwota otrzymanych
dotacji, która została wpisana do
wniosku. W załączonej
dokumentacji brak dokumentu w
którym wskazano imienny skład
zarządu.
Zgodnie z KRS i statutem podmiot
reprezentują: prezes,
upoważnieni członkowie zarządu
oraz główny księgowy, czyli w
tym konkretnym przypadku 6
osób. Wniosek podpisali prezes,
wiceprezes i członek zarządu (bez
stosownego upoważnienia).
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na statucie. Brak dodatkowej
informacji o kwocie przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych. Brak
upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 31
440,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 44 704 00.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 10
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 264 000 00.
Wniosek nie podpisany.

1032

9933119

Uczniowski Klub
Sportowy
"Jedenastka" Zielona
Góra
LKS RudołtowiceĆwiklice

Zielona Góra

1033

10179324

1034

10241885

MUKS Niedźwiadki
Przemyśl
Miejski Klub Sportowy
"Sparta" Ziębice
Klub Sportowy START
Dobrodzień
Młodzieżowy Klub
Lekkiej Atletyki w
Łęczycy

Przemyśl

1035

10211759

1036

9978046

1037

10245999

1038

10076022

1039

9928273

1040

10140530

Uczniowski Klub
Sportowy "Szuwarek"

Hartowiec

1041

10239237

Klub Sportowy
"SKARBY" Środa Śląska

Środa Śląska

1042

10185234

Ludowy Klub Sportowy
"Błyskawica"
Marcówka

Zembrzyce

Uczniowski Klub
Sportowy Ruch
Radzionków
KRZYSKI KLUB KARATE

Rudołtowice

Ziębice
Dobrodzień
Łęczyca

Radzionków

Krzyż
Wielkopolski

Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na statucie.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na statucie.
Brak statutu.
Brak sprawozdania finansowego
(załączono 1 rozliczenie zadania)
Brak sprawozdania finansowego
(załączono 5 rozliczeń zadań)
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Brak sprawozdania finansowego z
działalności Klubu za 2018 r.
W załączonej dokumentacji brak
dokumentu w którym wskazano
imienny skład zarządu. Brak
upoważnienia dla Wiceprezesa do
podpisywania dokumentów co
wynika z §32 Statutu Klubu.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w informacji o
wpisie do ewidencji uczniowskich
klubów sportowych - brak
udokumentowanej działalności
klubu co najmniej 3 lata przed
datą złożenia wniosku.
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Statut " Dla ważności oświadczeń
woli w imieniu klubu wymagane
jest współdziałanie dwóch
członków zarządu klubu, w tym
Prezesa, Sekretarza, lub innej

osoby której udzielono
pełnomocnictwa". Dokumenty
podpisał Prezes oraz Skarbnik,
brak upoważnienia dla Skarbnika
1043

10155101

KS "Płomień" Lgota
Mała

Lgota Mała

1044

9889663

Ostrowskie
Towarzystwo
Badmintona Lotka

Ostrów Wlkp.

1045

9758317

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
Miejsko-Gminny Klub
Sportowy "Zrzeszenie
Ludowych Zespołów
Sportowych"

Lwówek Śląski

1046

10239353

Stowarzyszenie
Ludowy Zespół
Sportowy Ligota
Turawska

Ligota Turawska

1047

10025167

KS Powiślanka w
Lipsku

Lipsko

Kwota dotacji wpisana we
wniosku niezgodna z kwotą
wykazaną w dokumentacji
finansowej. Brak dokumentu w
którym wskazano imienny skład
zarządu.
Brak wymaganych dokumentów:
statut wnioskodawcy
potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowani wnioskodawcy.
Wniosek nie został podpisany
zgodnie z reprezentacją - zgodnie
z zapisem zawartym w Statucie
Wnioskodawcy: dla ważności
oświadczeń dotyczących praw i
obowiązków majątkowych
"Zrzeszenia" wymagane jest
współdziałanie dwóch osób:
prezesa lub wiceprezesa oraz
sekretarza lub głównego
księgowego względnie osób przez
nich upoważnionych spośród
członków Zarządu. W tym
wypadku wniosek został
podpisany tylko przez Prezesa.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku). Podpis niezgodny z
reprezentacją - zgodnie ze
statutem i KRS "oświadczenia
woli w imieniu stowarzyszenia
składa dwóch członków zarządu,
w tym prezes lub wiceprezes.
Wniosek podpisał tylko prezes.
Kwota otrzymanych dotacji nie
wynika jasno ze sprawozdania
finansowego za 2018 r.

1048

10188044

Wielkopolski Klub
Kyokushin Karate w
Malanowie

Malanów

1049

10230672

Uczniowski Klub
Sportowy Spartan
Rymanów

Rymanów

1050

9870058

Ciechanowski Klub
Karate Kyokushin

Ciechanów

Dołączone do wniosku
sprawozdanie finansowe (bilans)
nie zawiera informacji o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych, nie została również
dołączona informacja
uzupełniająca do sprawozdania
finansowego, która zawierałaby
wskazane we wniosku kwoty
otrzymanych środków
publicznych.
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r. 2) Przedłożona kserokopia
wypisu z ewidencji Starostwa nie
opatrzona potwierdzeniem "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby uprawnione do
reprezentowania klubu (brak
klauzuli i podpisu). 3) Podany we
wniosku termin realizacji zajęć
sportowych niespójny: - pkt. VI
tabela "termin i miejsce realizacji
zajęć sportowych" 15-06-2019 r.
do 31-10-2019 r., - pkt. VII
"program zadania" 01-06-2019 r.
do 30-09-2019 r.
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r. 2) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
3) „wymagane dokumenty” - brak
możliwości weryfikacji daty
rejestracji ponieważ na wypisie z
ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu brak
takiej informacji. 3) Statut nie
opatrzony potwierdzeniem "za
zgodność z oryginałem" przez

osoby uprawnione do
reprezentowania klubu (brak
klauzuli i podpisu).

1051

9712738

Klub Sportowy Olimpia
Huta Stara

Huta Stara B

1052

8958000

Młodzieżowy Klub
Sportowy LZS Tarzani
Wrzeszczyna

Wrzeszczyna

1053

10111404

KLUB SPORTOWY
ISKRA STOLEC

STOLEC

1054

9431794

Akademia Sportu
Victoria

Kiełczów

1055

10048172

Klub Sportowy
Legnicka Szkoła
Kyokushin FightHobby

Legnica

1056

10021988

Kościerski Uczniowski
Klub Sportowy Remus
Kościerzyna

Kościerzyna

Wykazana w sprawozdaniu
finansowym kwota otrzymanych
dotacji w 2018 roku nie jest
zgodna z wykazaną kwotą we
wniosku (we wniosku niższa
kwota). Wniosek i załączona
dokumentacja nie są spójne, nie
spełniają wymogów formalnych.
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (27 400 zł)
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w wypisie z
ewidencji klubów sportowych
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego Brak wypisu
z ewidencji klubów sportowych
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI (202
zawodników), a pkt VII i pkt X (40
zawodników)
Dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 r. Z programu
zadania wynika tylko organizacja
obozu oraz zakup sprzętu
sportowego
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 53
975,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 68 975,00 zł.

1057

9929157

Nowotomyska
Akademia Szachowa

Nowy Tomyśl

1058

9560435

UKS Trolik

Opole

1059

10104677

Klub Sportowy KO
BLOODLINE GYM NYSA

NYSA

1060

10114282

UKS 7 MKS Jordan
Kraków

Kraków

1061

9944985

Klub Sportowy
Królewscy Płock

Płock

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 18 275,00 zł. 2) Podana
we wniosku w pkt. VI łączna
liczba uczestników zajęć
sportowych jest niespójna z liczbą
podaną w pkt. VII "Program
zadania".
Z przedłożonej dokumentacji KRS - nie wynika aby Klub
prowadził formalnie
zarejestrowaną działalność
sportową co najmniej 3 lata (data
rejestracji KRS 14-07-2016 r.)
Z przedłożonej dokumentacji Decyzja Starostwa z dnia 26-012016 r. - nie wynika aby Klub
prowadził formalnie
zarejestrowaną działalność
sportową co najmniej 3 lata (data
wpisu/rejestracji 26-01-2017 r.)
Brak podpisów osób
upoważnionych na przedłożone
do wniosku sprawozdanie
finansowe za 2018 r.
1) Brak sprawozdania
finansowego w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
zawierające informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy tj. 2018 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.

1062

9737265

UKS Reszka

Służewo

1063

9632257

Miejskie Towarzystwo
Sportowe Żory

Żory

1064

10186894

Ludowy Klub Sportowy
,,ATS WOJBÓRZ"

Wojbórz

1065

10182733

Uczniowski Klub
Sportowy "Żaczek" w
Fajsławicach

Fajsławice

1) Brak dołączonego do wniosku
wydruku komputerowego z
Krajowego Rejestru Sądowego
lub zaświadczenia z ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy. 2)
Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-04-2019 r. do 1511-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 15-03-2019 r. do 15-112019 r.
1) Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r. 2) Statut nie opatrzony
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
klubu (brak klauzuli i podpisów).
1) Brak sprawozdania
finansowego w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
zawierające informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy tj. 2018 r.
(przedłożone sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego
może jedynie stanowić
informację dodatkową do
sprawozdania finansowego). 2)
Statut nie opatrzony
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
klubu (brak klauzuli i podpisów).
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.

1066

9403510

Klub Sportowy Pactum
Scyzory Kielce

Kielce

1067

10167657

Ludowy Klub Sportowy
Dębowczanka

Dębowiec

1068

9581269

Chodzieski Klub
Sportowy Polonia

Chodzież

1069

10190668

Klub Sportowy
"WISKORD SZCZECIN"

Szczecin

1070

10108206

Uczniowski Klub
Sportowy MOS
Augustów

Augustów

1071

10173888

Rybnickie Centrum
Sportów Walki
"Taekwon-do Fighter TKM"

Rybnik

1072

10210774

klub sportowy
"ruch1951"chrzanowic
e

chrzanowice

1073

10052994

Miejski Klub Sportowy
" Mławianka" Mława

Mława

Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r.
Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 3) „wymagane
dokumenty” - brak możliwości
weryfikacji daty rejestracji
ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu
na siedzibę klubu brak takiej
informacji.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 3) „wymagane
dokumenty” - brak możliwości
weryfikacji daty rejestracji
ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu
na siedzibę klubu brak takiej
informacji.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Błąd formalny: brak
wyszczególnionej kwoty
przyznanej dotacji w 2018 r. w
sprawozdaniu finansowym.

1074

10231110

Stowarzyszenie Jacht
Klub Kotwica
Tarnobrzeg
Miejski Klub Sportowy
Orzeł

Tarnobrzeg

1075

9997943

1076

10126004

Klub Sportowy Tyniec

Kraków

1077

10224082

Klub Sportowy
Uniwersytet Radom

Radom

1078

10223872

Ludowy Klub Sportowy
Hetman Żdżary

Żdżary

1079

8718497

Ludowy Klub Sportowy
Brzeg Białobrzegi

Białobrzegi

1080

9678539

Stowarzyszenie
Okocimski Klub
Sportowy

Brzesko

Prusice

Błąd formalny: brak
sprawozdania finansowego za rok
2018, wniosek złożono w 2019 r.
Wniosek podpisany jedynie przez
prezesa. Zgodnie z KRS i statutem
wymagane jest współdziałanie
dwóch członków zarządu klubu.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" oraz podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na statucie.
We wniosku w pkt. VI nie
wypełniono tabeli: łączna liczba
uczestników zajęć- wpisano tylko
1 trenera.
Brak podpisu osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na sprawozdaniu finansowym;
brak klauzuli za zgodność z
oryginałem.
Brak sprawozdania finansowego do wniosku dołączono
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego. Brak
potwierdzenia daty rejestracji
klubu w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji klubów sportowych.
Kwota dotacji podana we
wniosku w roku poprzedzającym
złożenie wniosku (2018 r.)
niezgodna z kwotą wynikającą ze
sprawozdania finansowego za
2018 r. We wniosku podano
52.800 zł a kwota ze
sprawozdania finansowego
59.800 zł.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych: rozbieżność w wys.
kwoty dotacji pomiędzy
wnioskiem i sprawozdaniem
finansowym, brak kserokopii
uchwały z podpisami całego
Zarządu( upoważniającej do
podpisu dokumentacji
konkursowej, rozbieżność zapisu
dotyczącego reprezentacji Klubu
pomiędzy dołączonym statucie( §
27 ust. 7 ) i KRS. Do wniosku
dołączono jedynie upoważnienie

dla dwóch wiceprezesów
podpisane przez 2 osoby podpisy nieczytelne (bez
pieczątek imiennych).

1081

10033778

Toruński Klub
Sportowy Judo

Toruń

1082

10112173

Klub Jeździecki
Morena SierakówGałowo

Sieraków

1083

9551219

Stowarzyszenie
AKTYWNI-KORAB

Staszów

1084

10065109

Ludowy Klub Sportowy
"STRAŻAK" Zabrzeg

Zabrzeg

1085

10008924

Młodzieżowe
Towarzystwo
Pływackie "Delfin"

Cieszyn

1086

9816136

Klub Sportowy
Halinów

Halinów

1087

9226099

Miejski Klub Piłkarski
Unia Oświęcim

Oświęcim

Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji
wykazaną w informacji
dodatkowej załączonej do
sprawozdania finansowego.
Brak możliwości zweryfikowania
kwoty dotacji otrzymanych w
2018 r. ze sprawozdaniem
finansowym, gdyż ze
sprawozdania finansowego nie
wynika jasno ile KLUB otrzymał
dofinansowania ze środków
publicznych w 2018 r.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Statut wnioskodawcy nie
potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy,
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych: brak dokumentu
potwierdzającego wysokość
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy - ogłoszenie
konkursowe pkt. IX.8.2.
Błąd formalny: brak
sprawozdania finansowego za rok
2018., dołączono za rok 2017 ,
natomiast wniosek złożono już w
2019 r.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych: brak potwierdzenia
za zgodność z oryginałem na
kserokopiach dodatkowych
dokumentów (statut,
sprawozdanie finansowe, wypis z

ewidencji) - ogłoszenie
konkursowe pkt. IX. 2 ,
rozbieżność w wysokości
uzyskanych dotacji w 2018 r. we
wniosku i Rachunku zysków i
strat.
1088

10075385

Klub Sportów Walki

Szczecinek

1089

9758913

Klub Sportowy Armia
Poznań

Poznań

1090

10080358

Uczniowski Klub
Sportowy "Szkolniak"

Grochów

1091

9812347

UKS ORLIK FORDON

Bydgoszcz

1092

9817789

Uczniowski Klub
Sportowy w
Nowogrodźcu

Nowogrodziec

1093

10199499

KLub Sportowy Warta
Działoszyn

Działoszyn

1094

10132537

Żeglarski
Międzyszkolny Klub
Sportowy "Orlę"
Szczecinek

Szczecinek

1095

9379947

Uczniowski Klub
Sportowy ,, Sparta"
Sycewice

Sycewice

1096

10189255

KLUB
SPORTOWY''WALIM''
W WALIMIU

WALIM

Kwota dotacji podana we
wniosku niezgodna z kwotą
dotacji wynikającą ze
sprawozdania finansowego.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych. Brak
klauzuli "za zgodność z
oryginałem" i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na ewidencji.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 20
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 30 000 00.
Brak sprawozdania finansowego
(załączono 2 rozliczenia zadań).
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na statucie. Brak upoważnienia
dla osoby podpisującej wniosek .
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych: brak upoważnienia
dla sekretarza-skarbnika
podpisującego wniosek - § 32
Statutu Klubu
W załączonym bilansie oraz
rachunku zysków i strat nie
wyszczególniono kwoty dotacji ze
środków publicznych.
Brak sprawozdania finansowego.

1097

10136669

Łukowskie
Stowarzyszenie
Rozwoju

Łuków

1098

8705702

Akademia Karate
Tradycyjnego

Rzeszów

1099

9665129

Klub Pływacki OLIMPIA
Świecie

Świecie

1100

10218398

Uczniowski Klub
Sportowy "Żak"

Łomża

1101

10101730

AKADEMIA
HANDBALLU RUCH
CHORZÓW

CHORZÓW

1102

10188066

Klub Sportowy LZS
Magnuszew

Magnuszew

Kwota dotacji ze środków
publicznych podana we wniosku
jest niespójna z kwotą wynikającą
ze sprawozdania finansowego.
W ramach dofinansowania
Programu powinno być objęte za
prowadzenie zajęć stacjonarnych
lub zakupu sprzętu portowego
zamiennie z obozem sportowym.
Zadanie wnioskodawcy dotyczy
jedynie obozu co jest niezgodne z
programem konkursowym.
W ramach dofinansowania
Programu powinno być objęte za
prowadzenie zajęć stacjonarnych
lub zakupu sprzętu portowego
zamiennie z obozem sportowym.
Zadanie wnioskodawcy dotyczy
jedynie obozu co jest niezgodne z
programem konkursowym.
Brak upoważnienia do zaciągania
zobowiązań finansowych dla
członka zarządu podpisanego pod
wnioskiem - zgodnie ze statutem i
odpisem z ewidencji klubu.
Brak upoważnienia dla
Wiceprezesów. Zgodnie ze
statutem dla ważności
oświadczeń wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
zarządu. Wniosek podpisał Prezes
i Wiceprezesi. Brak
wyodrębnionej kwoty dotacji w
sprawozdaniu finansowym (brak
możliwości zweryfikowania kwoty
wpisanej we wniosku). Dołączono
sprawozdania z wykonania zadań
publicznych na inną kwotę niż
zadeklarowana we wniosku.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku). Brak 2-go podpisu
członka zarządu - zgodnie ze
statutem klubu i KRS "dla
ważności oświadczeń w zakresie
praw, podejmowania zobowiązań

majątkowych wymagane są
podpisy 2 osób spośród członków
zarządu"

1103

10072143

Żeglarski Ludowy Klub
Sportowy
MIEDZYSZKOLNY KLUB
PIŁKARSKI "LECH
SPARTAKUS" ZIELONA
GÓRA
Ludowy Klub Sportowy
w Świnicach Warckich

Poznań

1104

10060651

1105

9741013

1106

10203001

Klub Sportowy Orient

Częstochowa

1107

10065945

Ludowy Klub Sportowy
„ŚWIT” w
Staroźrebach

Staroźreby

1108

10186763

Klub Jeździecki Baskil
FaMaGusta

Ostrów Kolonia

1109

10177511

Klub Jeździecki "Sokół"
Damasławek

Damasławek

1110

10138194

AKADEMIA PIŁKARSKA
SŁUPIA KOBYLNICA

Kobylnica

1111

10219902

Pabianicki klub
koszykówki 99

Pabianice

Zielona Góra

Śwnice Warckie

Dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 r.
Wysłane po terminie (data
stempla 18.03.2019)

Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(36 500 zł) a spr. finansowym (62
000 zł)
W sprawozdaniu finansowym nie
wyszczególniono kwoty dotacji w
2018 r. zadeklarowanej we
wniosku
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (10 000 zł).
Brak upoważnienia. Zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie dwóch
uprawnionych przedstawicieli
Zarządu.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego
Błąd formalny: brak
wyszczególnionej kwoty
przyznanej dotacji w 2018 r. w
sprawozdaniu finansowym,
ponadto brak podpisu na wniosku
drugiej osoby wyznaczonej
(upoważnionej) przez Zarząd.
Inne załączone dokumenty
posiadają podpis za zgodność z
oryginałem Wiceprezesa,

natomiast nie jest on osoba
wyznaczoną ( upoważnioną)
przez Zarząd.

1112

10122736

Miedzyszkolny Klub
Kyokushin Karate

Ostrołęka

1113

10137318

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej L.K.S.
"KORONA" Wejsce

Wejsce

1114

10023756

Ludowy Klub Sportowy
"Błyskawica" Kończyce
Wielkie

Kończyce
Wielkie

1115

9675066

Ludowy Klub Sportowy
"Zryw" w Bielsku

Bielsk

1116

9979686

Uczniowski Klub
Sportowy „ROXA”
LUBLIN

Lublin

1117

9601750

Ustianowa
Górna

1118

10016517

1119

9564608

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
Ustianowa
Miejsko-Gminny Klub
Sportowy HUTNIK
Pieńsk
Ludowy Zespół
Sportowy Słowianin
Grębów

1120

10161459

ULKS "GIMSPORT"

Staszów

Pieńsk

Grębów

Brak informacji o przyznanej
dotacji w 2018 roku dotacji w
sprawozdaniu finansowym
natomiast we wniosku zawarta
jest kwota 32 000 zł.
Podpisy niezgodne z
reprezentacją. Zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie 3 członków
zarządu. Wniosek podpisało 2
członków zarządu.
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych: brak sprawozdania
finansowego - ogłoszenie
konkursowe pkt. IX.8.2 Termin i
miejsce składania wniosków w
Programie KLUB
Brak sprawozdania finansowego
zgodnie z art. 46 Ustawy o
rachunkowości za rok obrotowy
2018.
W rachunku zysków i strat w
2018 r. nie wyszczególniono
kwoty dotacji zadeklarowanej we
wniosku.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak sprawozdania finansowego
(załączono 3 rozliczenia zadań)
Brak sprawozdania finansowego.
Załączone dokumenty nie są
sprawozdaniem finansowym w
myśl art. 46 Ustawy o
rachunkowości. Z załączonych
dokumentów nie wynika jasno
skład osobowy (imienny) osób
upoważnionych do podpisywania
dokumentów.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (16 500 zł) a
wnioskiem (1 500 zł).

1121

9757979

Ludowy Klub Sportowy
Jałowiec

Stryszawa

1122

10137460

Uczniowski klub
sportowy Talent
Poznań

Poznań

1123

9500162

Zgierskie Towarzystwo
Atletyczne

Zgierz

1124

9408194

Stowarzyszenie
Akademia Piłkarska
Funball

Gotartów,
pocztaKujakowice
Górne

1125

10065186

Goleniów

1126

9844999

Stowarzyszenie
Sportów Walki Taurus
Goleniów
Akademia Tenisa
Ziemnego "AS"

1127

10219840

Szermierczy Klub
Sportowy Muszkieter

Gliwice

1128

10213047

Uczniowski Klub
Sportowy Olimpia

Stadnicka Wola

1129

10146354

Towarzystwo
Przyjaciół Kruszyny

Kruszyna

Ropczyce

Kwota dotacji niezgodna z kwotą
wynikającą ze sprawozdania
finansowego. Brak upoważnienia
dla Skarbnika Klubu - wynika to z
§26 Statutu Klubu
Statut i zaświadczenie o wpisie do
ewidencji nie poświadczone "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Brak możliwości zweryfikowania
kwoty otrzymanych dotacji w
2018 r. Ze sprawozdania
finansowego nie wynika jasno
jaka kwota dotacji została
przyznana Klubowi.
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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 za 2018
Brak sprawozdania finansowego

Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na statucie i
ewidencji.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 46
859,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 62 000 00.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota

zadeklarowana we wniosku to 15
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 16 700 00.
1130

10101456

Uczniowski Klub
Sportowy w Łękach
Dukielskich

Łęki Dukielskie

1131

10032933

Gminny Ludowy Klub
Sportowo-Turystyczny
"NIWA"

Łomazy

1132

10132782

Gminne Towarzystwo
Sportu Turystyki i
Rekreacji ,, Latarnik"
Choczewo

Choczewo

1133

9550294

Chraboły

1134

10201932

Centrum Szkolenia
Jeździeckiego
"Chraboły"
Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
"VICTORIA"

1135

9914344

Ludowy Klub Sportowy
"UNIA" w Czermnie

Czermno

1136

10054714

Ludowy Klub Sportowy
"Unia Książenice"

Książenice

Siciny

Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to
0,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 9 000 00.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączono tylko informację o
dotacji).
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączono 2 rozliczenia zadań).
Wskazny sprzęt (lustra) nie jest
sprzętem sportowym.
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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:, za 2018
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za

ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (54 000 zł).
1137

10202786

Karate Klub
Wejherowo
BASKET CLUB "OBRA"
KOŚCIAN
Klub Sportowy Ronin

Wejherowo

1138

10034963

1139

9928702

1140

10148772

KLUB SPORTOWY
"GÓRNIK"BOGUSZOWICE W
RYBNIKU

Rybnik

1141

9980218

Uczniowski Klub
Tenisowy Radość 90

Warszawa

1142

10109053

GLĘDY

1143

10015816

1144

9562889

KLUB SPORTOWY
''JASTRZĄB'' GLĘDY
GÓRNICZY KLUB
TENISOWY "NAFTA"
PRZY POLSKIM
GÓRNICTWIE
NAFTOWYM I
GAZOWNICTWIE
STOWARZYSZENIE
KULTURY FIZYCZNEJ
KLUB PIŁKARSKI
HUBERTUS BIAŁY BÓR

1145

10064525

1146

9631191

Bydgoskie
Towarzystwo
Sportowe
"Speedrower"
Ludowy Klub Sportowy
Mechanik

Kościan
Tychy

Zielona Góra

BIAŁY BÓR

Bydgoszcz

Kochcice

Dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 rok
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na statucie
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
nieprawidłowe sprawozdanie
finansowe, powinno być za 2018
r., uchwała jest kopią, brak
podpisów za zgodność z
oryginałem, nieczytelne podpisy
na kserokopii uchwały.
Zaświadczenie z wypisu
właściwego rejestru nie
poświadczone za zgodność z
oryginałem. Załaczone
dokumenty nie są
sprawozdaniem finanowym w
myśl art. 46 Ustawy o
rachunkowości.
Wniosek podpisali członkowie
komisji rewizyjnej
Stolik sędziowski nie jest
sprzętem sportowym.

Brak sprawozdania finansowego załączony dokument nie jest
sprawozdaniem finansowym w
myśl art.46 Ustawy o
rachunkowości; dokument
nieważny brak podpisów. Kwota
dotacji niezgodna z załączonymi
dokumentami.
W sprawozdaniu finansowym za
2018 nie wyszczególniono kwoty
dotacji zadeklarowanej we
wniosku.
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji
wynikającą ze sprawozdania
finansowego.

1147

9449766

Darłowski
Międzyszkolny Klub
Sportowy Delfin
Darłowo
Jaworznicki Klub
Bokserski "Jawor"
Team

Darłowo

Kwota dotacji niezgodna z kwotą
dotacji ze sprawozdania
finansowego.

1148

10154584

Jaworzno

Podpis niezgodny z reprezentacją
do zaciągania zobowiązań
majątkowych określoną w
statucie klubu (brakuje podpisu
drugiej osoby).
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych.

1149

9894241

Gminny Ludowy
Zespół Sportowy
"Zawisza" Grzmiąca

Grzmiąca

1150

9824898

Gminny Ludowy Klub
Sportowy "Cis" Cekcyn

Cekcyn

1151

10239189

Żyrardów

1152

10206921

1153

9632684

STOWARZYSZENIE
LOKALNE
SALEZJAŃSKIEJ
ORGANIZACJI
SPORTOWEJ "SL
SALOS"
Uczniowski Klub
Sportowy "Olimpik"w
Charłupi Wielkiej
Klub Piłkarski Rawia
Rawicz

1154

10150087

Klub OYAMA Karate
FUDO

Żagań

1155

9892010

MLKS Noteć Łabiszyn

Łabiszyn

1156

9891524

Ludowy Zespół
Sportowy Dąb Górki
Noteckie

Górki Noteckie

Charłupia
Wielka
Rawicz

Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Statut wnioskodawcy, wypis z
właściwego rejestru i
sprawozdanie finansowe nie
potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak potwierdzenia daty
rejestracji klubu w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji klubów
sportowych - brak możliwości
potwierdzenia 3-letniej
działalności klubu.
Brak sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Wniosek nie spełnia wymogów
formalnych. Brak możliwości
zweryfikowania kwoty
otrzymanych dotacji w 2018 r. (w
spr. finansowym w pozycji
Dotacje brak zapisu natomiast we
wniosku podano kwotę 8.000 zł).
Brak możliwości zweryfikowania
osób (imię i nazwisko) do

podpisywania dokumentów w
imieniu klubu.

1157

9756585

Toruński Klub KarateDo "Ronin"

Toruń

1158

9934518

Uczniowski Klub
Sportowy "Chromik"

Mysłowice

1159

9868727

Akademia Footbolisty
Głusk

Prawiedniki

1160

9927205

Towarzystwo
Sportowe GWARDIA
Olsztyn

Olsztyn

1161

9588712

Ludowy Klub Sportowy
"Zorza" Przebieczany

Przebieczany

1162

10196484

Gminny Klub Sportowy
"Aramix" Niebylec

Niebylec

1163

9988038

Wrocław

1164

10066596

Dolniośląska
Akademia Karate we
Wrocławiu
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy "Czarny
Orzeł" Gminy
Nieborów w
Bednarach

Bednary

Brak we wniosku specyfikacji
sprzętu sportowego
(wyszczególnienie rodzaju
sprzętu) w tabeli "Przedmiot
zakupu sprzętu sportowego" ( pkt
VI).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Dołączone jest tylko
sprawozdanie za 2017r. Błędna
reprezentacja. Zgodnie ze
statutem wymagane jest
współdziałanie dwóch osób
spośród członków Zarządu
działających łącznie. Wniosek
podpisał tylko Prezes. Brak
wypisu z rejestru ewidencji
właściwego ze względu na
siedzibę klubu.
Do wniosku nie dołączono
sprawozdania finansowego za
ubiegły rok.
Miejsce obozu sportowego takie
samo jak miejsce prowadzonych
zajęć co jest niezgodne z
wymogami programu KLUB 2019
(obóz musi odbywać się w innej
gminie niż tej, w której
prowadzone są regularne zajęcia
sportowe objęte programem).
Brak specyfikacji sprzętu
sportowego (zestaw treningowy).
Reprezentacja niezgodna ze
statutem i KRS - brak podpisu 2-ej
osoby.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.
Błąd formalny.: brak
upoważnienia Zarządu dla
Prezesa i Wiceprezesa/Sekretarza
- osób uprawnionych we
wniosku.

1165

10168997

Miejski Związkowy
Klub Sportowy
"Orlęta"

Aleksandrów
Kujawski

1166

10108897

Ludowy Klub Sportowy
Puncher Płock

Płock

1167

10206996

Stowarzyszenie
"Spokotaniec"

Zielona Góra

1168

10004513

LKS Brzezina Osiek

Osiek

1169

10020844

Klub Sportowy
"OLENDER" Sól

Sól

1170

9930816

Stowarzyszenie
Sportowe Nadzieje
Mlody Jordan

Jordanów

1171

10079056

Ludowy Zespół
Sportowy
"Łomniczanka"

Stara Łomnica

1172

10197565

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Junior"
Suliszewo

Choszczno

Do wniosku nie dołączono
upoważnienia w formie uchwały
zarządu dla osób podpisanych
pod wnioskiem - zgodnie ze
statutem i KRS.
Sprawozdanie finansowe
niepodpisane przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Do wniosku dołączono
sprawozdanie finansowe za 2017
rok zamiast za 2018. Brak klauzuli
"za zgodność z oryginałem" na
statucie.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (157 000 zł) a
wnioskiem (142 000 zł)
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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 2018
Kopie dokumentów (statut i
sprawozdanie finansowe)
niepotwierdzone "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy
tylko przez doradcę
podatkowego.
Brak możliwości weryfikacji osób
upoważnionych według
przedstawionego wpisu do
ewidencji (zaświadczenie ze
starostwa).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 rok - dołączono
sprawozdanie za 2017 rok.
Niezgodność pomiędzy zapisami
dotyczącymi składu reprezentacji
klubu w statucie i zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji
uczniowskich klubów
sportowych.

1173

10139119

Uczniowski Klub
Sportowy "Promień" w
Radzyniu Podlaskim

Radzyń Podlaski

1174

10167973

1175

10162273

Uczniowski Klub
Sportowy "Dwójka"
Stowarzyszenie
"Chrzypski Sport"

Tarnowskie
Góry
Chrzypsko
Wielkie

1176

10018147

Uczniowski Klub
Sportowy KOMANDOS

Opatów

1177

10191863

Węgrów

1178

10176791

Miejski Klub Sportowy
Czarni Węgrów
Gminny Klub Sportowy
"Wilki" Wilczyn

1179

9814240

Uczniowski Klub
Sportowy "HETMAN
KORONNY" Trzebinia

Trzebinia

1180

10107436

Myślenice

1181

9599245

Stowarzyszenie
Miłośników Siatkówki
DALIN Myślenice
Uczniowski Klub
Sportowy JUDO
Mysłowice

Wilczyn

Mysłowice

Statut " Dla ważności oświadczeń
w zakresie praw, podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielenia pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch
spośród następujących : Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu". Brak upoważnienia dla
Członka Zarządu
Statut nie opatrzony klauzulą ,,za
zgodność z oryginałem"
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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 za 2018
Brak sprawozdania finansowego.
Jest jedynie informacja
uzupełniająca o kwocie
otrzymanych dotacji nazwana
sprawozdaniem.
Brak sprawozdania finansowego
Statut " Dla ważności oświadczeń
w zakresie praw, podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch
osób spośród następujących :
Prezesa i Sekretarza lub
upoważnionego członka Zarządu"
Brak upoważnienia dla Członka
Zarządu
Brak sprawozdania finansowego
za rok 2018 (przysłano rok 2017)
brak również klauzuli ,,za
zgodność z oryginałem" na
statucie
Brak sprawozdania finansowego

Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to

0,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 55 000 00.
1182

10182880

Klub Sportowy Pogoń
96 Łaszczówka

Łaszczówka

1183

10094053

Mszana Dolona

1184

10194620

1185

10080497

1186

10164399

Uczniowski Klub
Sportowy KORYO
Mszana Dolna
Czeladzki Klub
Sportowy Czeladź
Uczniowski Klub
Sportowy "Dwójka"
Radzymin
Uczniowski Klub
Sportowy "Królewski
Biecz"

1187

10144911

UKS Węgliniec

Węgliniec

1188

10168003

Klub Sportowy Sparta
Jaworzno

Jaworzno

1189

9634918

Klub Łyżwiarstwa
Figurowego LAJKONIK

Kraków

1190

9621980

KLUB SPORTOWY TIKI
TAKA GDAŃSK

Gdańsk

1191

9622807

Uczniowski Klub
Sportowy KARB przy
Młodzieżowym Domu
Kultury nr 2 w
Bytomiu

Bytom

1192

9655981

Akademia Piłkarska w
Malborku

Malbork

Czeladź
Radzymin

Biecz

Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 52
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 62 000 00.
Brak sprawozdania finansowego
(załączono za 2017 r.)
Brak sprawozdania finansowego
(załączono za 2017 r.)
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych. Brak
klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na statucie.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
W sprawozdaniu finansowym nie
wyszczególniono dotacji
uzyskanej w 2018 r. wykazanej
we wniosku.
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na wypisie z właściwej ewidencji.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (sposób
reprezentacji zgodnie ze
Statutem: wymagane są podpisy
dwóch upoważnionych przez
Zarząd jego członków).
Wniosek odrzucony formalnie.
Brak podpisu sekretarza.
Potrzebny jest podpis Prezesa lub
Sekretarza lub dwóch
upoważnionych członków
zarządu.
Błąd formalny: brak
wyszczególnionej kwoty dotacji w
sprawozdaniu finansowym.

1193

9775162

Klub Sportowy "Sokół"
Lubnia

Lubnia

1194

9624262

Uczniowski Ludowy
klub Sportowy "Sprint"
Wierzchowiska

Wierzchowiska
Pierwsze

1195

10106131

Miejski Klub Sportowy
Opolanin

Opole Lubelskie

1196

10070920

Głobikowa

1197

9571410

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
Klub Sportowy Leśnik
Margonin

1198

9142681

Klub Sportowy
Constract

Rożental

1199

10176239

Klub Sportowy
"Partyzant"

Wodzisław

1200

10110075

KS
RADZIECHOWIANKA
RADZIECHÓW

Radziechów

1201

10227699

KLUB SPORTOWY
"ŁOSICE"

ŁOSICE

Margonin

Brak wyszczególnionej dotacji za
rok poprzedni w sprawozdaniu
finansowym oraz brak
jakiejkolwiek dodatkowej
informacji o kwocie dotacji.
Kopia wypisu niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem
(dołączono kolorowe ksero)
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI a VII W pkt V w
formie organizacyjnej wpisano:
uks zarejestrowany w KRS
natomiast klub dołączył kopie
wypisu z ewidencji klubów
sportowych
Brak spr. finansowego, dołączono
tylko sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI (32) a pkt X (2)
Brak upoważnienia. Zgodnie z KRS
wymagane jest współdziałanie
uprawnionych dwóch członków
zarządu w tym Prezesa.
Kopia statutu i spr. finansowego
niepotwierdzona za zgodność z
oryginałem Niewypełniona
informacja o liczbie zawodników
w klubie pkt X
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku)
Wniosek odrzucony z powodu
niemożliwości identyfikacji osób
upoważnionych do podpisywania
dokumentów - brak wskazania w
KRS/ zaświadczeniu nr7/2019
tożsamości, nazwiska i imienia
prezesa oraz sekretarza
upoważnionych do składania
oświadczeń woli zgodnie z
zapisem w przesłanym Statucie.
1) Statut "Dla ważności
oświadczeń w zakresie
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezes,

Wieceprezes i dwóch
upoważnionych Członków
Zarządu
1202

10108919

Liga Obrony Kraju

Warszawa

1203

10097615

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy

Poznań

1204

9599835

Lubaczów

1205

9932165

Uczniowki Klub
Sportowy KICKBOXING
"GAME OVER"
Gminny Klub Sportowy
Start Stawki

1206

9775549

Sobótka

1207

9597501

Miejski Ludowy Klub
Sportowy Zachód
Sobótka
UKS Gryf Kartuzy

1208

9885130

Szczecin

1209

8898584

Stowarzyszenie
Przyjaciół Zdrowia
Suwalski Klub Aikido

1210

9815635

Ludowy Uczniowski
Międzyszkolny Klub
Sportowy Kasztelan

Rozprza

1211

8804497

Uczniowski Klub
Sportowy Grot

Chynów

Stawki

Kartuzy

Suwałki

Wniosek złożyła niewłaściwa
jednostka.
Brak potwierdzenia "za zgodność
z oryginałem" uchwały zarządu nr
3. Brak sprawozdania
finansowego.
Wniosek odrzucony formalnie.
Niewyodrębniona kwota dotacji
w dokumentach finansowych.
Wniosek odrzucony formalnie.
Brak upoważnienia Zarządu dla
osób podpisujących.
Niewyodrębniona kwota dotacji
w dokumentach finansowych.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zapis w
statucie).
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy. Brak
podpisów osób upoważnionych
do reprezentowania
wnioskodawcy (na wniosku),
podpisał tylko prezes, a
wymagane jest przez dwie os.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na statucie.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie (braku) przyznanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak upoważnienia dla Skarbnika.
Zgodnie ze statutem wymagane
są podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza oraz dwóch
upoważnionych członków
zarządu. Wniosek podpisali
Prezes i Skarbnik.
Brak dodatkowej informacji o
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy.

1212

9809653

Uczniowski Klub
Sportowy Handball 28

Wrocław

1213

10220220

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy Chemik

KędzierzynKoźle

1214

9717049

Międzyszkolny
GimnastycznoTaneczny Uczniowski
Klub Sportowy "NO
NAME"

Garwolin

1215

9815961

Klub Sportowy
"Dąbrowianka"

Dąbrowa
Zielona

1216

10041555

Szkoła Narciarska i
Sudecki Klub Sportowy
Aesculap

Dziwiszów

Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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:, za 2019
rok
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 13
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 23 000 00.
Brak aktualnego odpisu lub
wydruku komputerowego z
Krajowego Rejestru Sądowego
albo zaświadczenia lub informacji
sporządzonej na podstawie
ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy,
umożliwiającej weryfikację daty
wpisu do KRS lub ewidencji
właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy.
1) Statut " Dla ważności
oświadczeń w zakresie praw,
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielanie
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch spośród
następujących : Prezes, Sekretarz,
upoważniony Członek Zarządu"
Brak upoważnienia dla Skarbnika
2) Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Brak podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na załączonym dokumencie
finansowym. Niespójność
pomiędzy kwotą otrzymanych
środków publicznych. Kwota

zadeklarowana we wniosku to 14
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 32 262,60.

1217

10245390

KLUB SPORTOWY
BODZANÓW-NOWY
ŚWIĘTÓW

NOWY
ŚWIĘTÓW

1218

10187274

Międzyszkolny Kub
Sportowy "Skarbek"
Tarnowskie Góry

Tarnowskie
Góry

1219

10230102

Dzierżoniowski Klub
Bokserski

Dzierżoniów

1220

9101633

Stowarzyszenie Ziemi
Krośnickiej "Branda"

Krośnice

1221

10244570

SPR ROKiS Radzymin

Radzymin

1222

10081151

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
"OLIMP" Siedlec

Siedlec

Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączyli za rok 2017 r.)
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze
statutem wymagane są podpisy
dwóch osób spośród
następujących: prezesa lub
wiceprezesa i sekretarza lub
głównego księgowego. Wniosek
podpisali prezes i wiceprezes.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączono za 2017 r)
Kwota otrzymanych środków
publicznych deklarowana na
wniosku jest niezgodna z
informacją dodatkową do
sprawozdania finansowego
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
(załączono załącznik do
konkursu). Niespójność pomiędzy
kwotą otrzymanych środków
publicznych. Załącznik 100 000,
wniosek 60 000.
Brak podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy (

brak upoważnienia dla
wiceprezesa).
1223

10215866

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Jeziorko"

Jeziorko

1224

9813264

Ludowy Klub Sportowy
"Wisła" w Strumieniu

Strumień

1225

9636670

UKS Sokolik w
Grodzisku

Grodzisko

1226

9817006

Psary Polskie

1227

9846471

Ludowy Klub Sportowy
"Błękitni" Psary
Polskie
Klub Sportowy Szkółka
Piłkarska AllSport

1228

10223166

Rzerzęczyce

1229

9814623

Fundacja na rzecz
dzieci i młodzieży
"Otwórzmy serca dla
dzieci"
UKS Piątka Plus Biała
podlaska

1230

10170390

Niepruszewski Klub
Sportowy

Pełczyce

Biala Podlaska

Buk

Wniosek odrzucony formalnie.
Brak formularza CIT-8. Jest tylko
informacja dodatkowa.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono kwoty dotacji.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono kwoty dotacji.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono kwoty dotacji.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono kwoty dotacji.
Wniosek złożony przez podmiot
nie uprawniony do uzyskania
dofinansowania ( fundacja).
Kwota otrzymanych środków
wpisana w formularzu wniosku
nie uwzględnia dotacji z MSiT.
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 (§
25 "...wymagane są podpisy
dwóch osób: Prezesa lub
Wiceprezesa oraz Sekretarza lub
księgowego klubu".) 2) Statut nie
opatrzony potwierdzeniem "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione/uprawnione
do reprezentowania klubu. 3)
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.

1231

9801183

Uczniowski Klub
Sportowy Dubler
Opole Lubelskie

Opole Lubelskie

1232

10041194

LZS SPARTA BARŁOGI

BARŁOGI

1233

10072746

Lębork

1234

9628072

Lęborski Klub Biegacza
im ,,Braci Petk''organizacja pożytku
publicznego
Klub Sportowy
Samuraj Lubań

1235

9639495

Klub Sportów Walki
Valiant Gold Team
Drawsko Pomorskie

Drawsko
Pomorskie

1236

10152497

Uczniowski Klub
Sportowy Zapasy
Kołobrzeg

Kołobrzeg

Lubań

Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
dla Prezesa i Wiceprezesa.
Zgodnie ze statutem § 28
"...wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych członków
Zarządu w tym Prezesa lub
Wiceprezesa".
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla Wiceprezesa.
Zgodnie ze statutem § 28
"...wymagane są podpisy dwóch
osób spośród następujących:
Prezesa i Sekretarza lub
upoważnionego członka
Zarządu".
Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Przedłożona kserokopia
dokumentacji nie potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez
osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy
(brak podpisów).
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
3) „wymagane dokumenty” - brak
możliwości weryfikacji daty
rejestracji ponieważ na wypisie z
ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu brak
takiej informacji. 2) Podany we
wniosku termin realizacji zajęć
sportowych niespójny: - pkt. VI
tabela "termin i miejsce realizacji
zajęć sportowych" 02-01-2019 r.
do 15-11-2019 r., - pkt. VII
"program zadania" 02-01-2019 r.
do 20-12-2019 r. (termin
końcowy wykracza poza program
konkursowy).

1237

10220649

Ludowy Klub Sportowy
Trzcianka Trzciana

Trzciana

1238

9681685

Uczniowski Klub
Sportowy Klex

Gdańsk

1239

10066244

Klub Sportowy Basket
Rypin

Rypin

1240

9943666

Klub Sportowy
"Spójnia"

Stargard

1241

9616622

Klub Sportowy Maków

Maków

1242

9770862

Uczniowski Klub
Sportowy Szkółka
Piłkarska Orzeł 2010

Wałcz

Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku)
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla Prezesa i
Sekretarza. Zgodnie ze statutem §
30 "...wymagane są podpisy co
najmniej dwóch upoważnionych
członków Zarządu, w tym Prezesa
lub Sekretarza".
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 3) „wymagane
dokumenty” - brak możliwości
weryfikacji daty rejestracji
ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu
na siedzibę klubu brak takiej
informacji.
Kwota otrzymanych dotacji ze
środków publicznych w roku
bieżącym przekracza 200 tys. zł.
1) Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla Wiceprezesa.
Zgodnie ze statutem § 28
"...wymagane są podpisy dwóch
spośród następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu". 2) We wniosku w pkt.
VI podana łączna liczba
uczestników zadania większa niż
podana liczba zawodników w
klubie do 18 roku życia w pkt. X
ppkt. 1. 3) Z przedstawionego
sprawozdania finansowego nie
wynika nie otrzymał dotacji (brak
stwierdzenia wpisanej we
wniosku kwoty 0,00 zł). Ponadto
w rachunku wyników poz. A pkt.
III inne przychody (dotacja i
subwencja) podano kwotę 39
000,00 zł.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 81
500,00 zł, natomiast z

przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 81 724,00 zł.
1243

9933215

Ludowy Klub Sportowy
WISŁA Borek
Wielkopolski

Borek
Wielkopolski

1244

10223309

Klub Szermierzy
Warszawianka

Warszawa

1245

9996634

Ludowy Klub Sportowy
Czarnovia

Czarna

1246

10081951

Kraśnik

1247

9420562

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy "Kraśnik"
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY CISOWA
GDYNIA

1248

10145433

Zakladowy Klub
Sportowy Włókniarz
Kudowa-Zdrój

Kudowa-Zdrój

1249

10114362

Uczniowski Klub
Pływacki WODNIK
Włocławek

Włocławek

Gdynia

Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 32
900,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 42 900,00 zł.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.

1250

10086223

Klub Sportowy Szczyt
Szczytniki

Szczytniki

1251

9588531

Uczniowski Klub
Sportowy Piłsudczyk
PG1

Brzeg

1252

9639022

Wiejski Klub Sportowy
Siemiechów

Siemiechów

1253

9985649

TKKF Ognisko "Kwisa"
Świeradów-Zdrój

ŚwieradówZdrój

1254

10104505

Gminny Klub Sportowy
"Gromadka"

Gromadka

1255

9930475

Klub Sportowy "Start"
Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
Zarządu dla Prezesa i
Wiceprezesa. Zgodnie ze
statutem § 31 ust. 5
"...wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych przez Zarząd jego
członków, którymi są Prezes
Zarządu lub V-ce prezes Zarządu i
inni członkowie Zarządu".
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji
wynikającą ze sprawozdania
finansowego. W sprawozdaniu w
pozycji dotacje jest brak zapisu,
natomiast we wniosku podano
kwotę 28.000 zł ale nie wiadomo
z czego ona wynika gdyż nie
załączono informacji dodatkowej
o wysokości otrzymanych dotacji.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących dokumenty.
Zgodnie z zapisem w statucie oraz
KRS dokumenty może
podpisywać Prezes i jeden
członek zarządu upoważniony
przez ten Zarząd.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (76 000 zł) a
wnioskiem (66 000 zł)
Wniosek odrzucony z przyczyn
formalnych: braku podpisu
drugiej osoby- § 31 Statutu
Klubu( podpis złożony jedynie
przez Prezesa, brak sprawozdania
finansowego - dołączono jedynie
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. Dołączone jest tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego. Błędna
reprezentacja. Zgodnie z KRS i
statutem wymagane jest zgodne
współdziałanie Prezesa lub
Wiceprezesa oraz Członka
Zarządu Klubu. Wniosek podpisał
Prezes.

1256

10065613

Ludowy Zespół
Sportowy Czarni
Ferdynandowo

Ferdynandowo

1257

10141486

Miejsko-Gminny Klub
Sportowy IGROS w
Krasnobrodzie

Krasnobród

1258

10148360

Gminne amatorskie
stowarzyszenie
sportowe POWAŁA
TACZÓW

TACZÓW

1259

10063666

Międzyszkolny Klub
Sportowy Istebna

Istebna

1260

10194975

Kraków

1261

10031658

Stowarzyszenie
Aktywny Wypoczynek
Grzegórzki
Beskidzkie
Stowarzyszenie Brydża
Sportowego

1262

9596680

Uczniowski Klub
Sportowy ArcusKrynica

Bielsko-Biała

Krynica-Zdrój

Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 76
764,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 86 764,00 zł.
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.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r. wpisanej
we wniosku
Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r.
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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 za 2018 rok
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. Załączone
sprawozdanie finansowe dot.
2017 r.

1263

9819564

Stowarzyszenie
Najduch Dojo

Katowice

1264

10001187

Akademia Sztuk Walki
Novum

Szczytno

1265

10014443

Uczniowski Klub
Sportowy GEM

Posada Górna

1266

9570208

Ełk

1267

9993836

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "TRÓJKA"
W EŁKU
MIEJSKO-GMINNY
KLUB SPORTOWY
"TULISIA" W
TULISZKOWIE

Tuliszków

1268

10005258

MKS Makowianka
Maków Maz.

Maków
Mazowiecki

1269

10104223

Ostrowskie
Towarzystwo
Szachowe

Ostrów
Wielkopolski

Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r.
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r. 2) Podany we wniosku
termin realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 16-05-2019 r. do 1511-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 21-05-2019 r. do 15-112019 r.
Wniosek w wersji elektronicznej
niezgodny z wnioskiem w wersji
papierowej (naniesiono zmiany
długopisem).
W ramach dotacji uzyskanych w
2018 r. we wniosku nie wykazano
dotacji MSiT.
Brak spr. finansowego, dołączono
tylko informację dodatkową.
Błędna reprezentacja. Zgodnie z
KRS wymagane są dwa podpisy:
Prezesa lub Wiceprezesa i
Skarbnika. Wniosek podpisał
Prezes i Wiceprezes.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.
(informacja dodatkowa do
sprawozdania nie jest sama w
sobie sprawozdaniem
finansowym lecz jest jednym z jej
komponentów).
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej

dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r. 2) Wniosek pkt. VII
wskazany program zadania
nieprecyzyjny.
1270

10173068

Szkolny Klub Sportowy
"151"

Kraków

1271

10231306

Uczniowski Klub
Sportowy "Jedynka"

Czarnków

1272

9816551

LKS MODERÓWKA

MODERÓWKA

1273

10167688

Visonex LUKS TOP
Wierzbięcin

Wierzbięcin

1274

9686668

KALISKIE
TOWARZYSTWO
SZACHOWE

KALISZ

1275

9475741

LKS ŁĘK OSTRÓW

OSTRÓW

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 25
000,00 zł. 2) We wniosku w pkt. X
ppkt. 1 brak informacji o liczbie
zawodników w klubie do 18 roku
życia.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji

finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.

1276

10189020

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy Stal
Niewiadów

Ujazd

1277

10022174

LKS Naprzód
Czyżowice

Czyżowice

1278

9872525

Stowarzyszenie
Gminnego Klubu
Sportowego "ESTER"
w Wojciechowicach

Wojciechowice

1279

10010759

Klub Sportowy Karate
w Białogardzie

Białogard

1280

9968824

Iskra Pasikurowice

Pasikurowice

1281

10217892

Ludowy Klub Sportowy
Agros Suchawa

Wyryki

Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
1) Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 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) Wniosek
pkt. IV tabela "Sekcje o których
dofinansowanie wnioskuje klub"
nie wypełnione pole "Sporty".
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.

1282

10098011

Ludowy Klub Sportowy
Orzeł Mikołajowice

Mikołajowice

1283

9791299

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy Juvenia
Wysokienice

Głuchów

1284

9631369

Klub Sportowy
KROTOSZ

Krotoszyn

1285

10187750

K.S. MiniBasketball
Racibórz

Racibórz

1286

10096911

Uczniowski Klub
Sportowy"BOKSER"
Chojnice

Chojnice

1) Błędna reprezentacja - wniosek
podpisał Sekretarz natomiast
zgodnie ze statutem § 25 ust. 2
"Do ważności oświadczeń woli
pism i dokumentów o
charakterze majątkowym
wymagane są dwa podpisy
(Prezesa, Wiceprezesa lub
Dyrektora Klubu i Gł. Księgowego
- Skarbnika Klubu). W związku z
powyższym wniosek powinny
podsiać dwie z czterech ww. osób
w § 25 ust. 2. 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.
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze
wyciągiem z ewidencji
stowarzyszeń i statutem
wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu w tym
Prezesa i Sekretarza. Inne osoby
mogą dokonać czynności
prawnych w imieniu Klubu
wyłącznie na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego
przez Zarząd. Wniosek podpisał
V-ce Prezes i Skarbnik.
Rozbieżność w datach między
tabelą Tabelą i miejscem realizacji
zajęć sportowych a Programem
zadania.
Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji
wynikającą ze sprawozdania
finansowego.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi
19069,46 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 19 164,57 zł.
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla Wiceprezesa.
Zgodnie ze statutem § 28
"...wymagane są podpisy dwóch

osób spośród następujących:
Prezesa, Sekretarza oraz dwóch
upoważnionych członków
Zarządu".
1287

9965907

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy

Rychwał

1288

8832232

Gminny Klub Sportowy
GKS Ksawerów

Ksawerów

1289

9794103

Ognisko Towarzystwa
Krzewienie Kultury
Fizycznej
Blachowianka

Kędzierzyn Koźle

1290

10094679

LKS Studzienna
Racibórz

Racibórz

1) Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r. 2) Przedłożono kserokopia
zaświadczenie ze starostwa nie
opatrzona potwierdzeniem "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
3) Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na kserokopii
statutu. 4) Brak dołączonej do
wniosku upoważnienia dla
Skarbnika. Zgodnie ze statutem §
27 "...wymagane są podpisy
dwóch osób spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu". 5) Podana we wniosku
łączna liczba uczestników zajęć
sportowych jest niespójna: - pkt.
VI wskazano 45 uczestników
zajęć, - pkt. VII "program zadania"
wskazano 40 uczestników zajęć.
Nie załączono dokumentów
potwierdzających wysokość
dotacji uzyskanej w 2018 r.
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 14
205,00 zł.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 46
000,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 56 000,00 zł.

1291

9620956

Uczniowski Klub
Sportowy "Dwójka"

Rogoźno

1292

9726296

1293

10128971

Szkółka piłkarska Orlik
Ząbkowice Sląskie
Towarzystwo
Piłkarskie JASTRZĄB
Bielszowice

Ząbkowice
Sląskie
Ruda śląska

1294

9666029

Ludowy Zespół
Sportowy "SOKÓŁ"
Wroniawy

WRONIAWY

1295

8910033

Skalnik

Trzemeśnia

1296

9457644

Miejski Klub Sportowy
Jantar Ustka

Ustka

1297

9500500

KLUB SPORTOWY
SWIM2WIN KROSNO

Krosno

Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Brak statutu.
Statut nie poświadczony "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku).
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
(informacja uzupełniająca)
wykazano kwotę dotacji 21
000,00 zł.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 66
000,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 76 000,00 zł.
Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-04-2019 r. do 1511-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 01-04-2017 r. do 30-112017 r.
Wniosek pkt III. Kwota
otrzymanych środków
publicznych : 0zł, natomiast we
wprowadzeniu do sprawozdania
finansowego " W roku
obrotowym Stowarzyszenie

otrzymało dotację ze środków
publicznych - dotacja z Gminy
Krosno w kwocie 57 890zł. Z tych
dotacji w 2018 zrealizowano pięć
zadań".
1298

10162163

Uczniowski Klub
Sportowy Karate
Hajime

Radzionków

1299

10183646

Wielickie Towarzystwo
Sportowe Akademia
Piłkarska

Wieliczka

1300

9409554

Olimpijski Club Tennis
And Sports

Wrocław

1301

10210450

Mlodziezowy Klub
Sportowy Gimnazjon
Apin Wyszkow

Wyszkow

1) Wniosek pkt. VII "program
zadania" - wynika, że klub
przeznaczyć chcę dofinansowanie
jedynie obozu sportowego co jest
niezgodne z ogłoszonym
programem konkursowym. 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
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na statucie oraz
wypisie z ewidencji stowarzyszeń
k.f.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 28
000,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 38 000,00 zł.
1) Statut "Dla ważności
oświadczeń w zakresie praw
majątkowych niezbędna jest
zgoda Prezesa i Sekretarz
Zarządu, potwierdzonych na
piśmie" Dokumenty podpisał
prezes praz Skarbnik, brak
upoważnienia dla Skarbnika 2)
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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 za 2018

1302

9955493

Uczniowski Klub
Sportowy
"Olimpijczyk" Budzyń

Budzyń

1303

10039321

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy "Nolet"

Żabi Róg

1304

9977492

Tarnowski Klub
Sportowy Kyokushin
Karate

Tarnów

1305

10196114

Ludowy Klub Sportowy
Gołuchowie

Gołuchów

1306

10061482

LUDOWY KLUB
SPORTOWY
"ZALESIANKA" ZALESIE

Zalesie

1307

9869120

LKS Ostoja Żelisławice

Żelisławice

Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego w
rozumieniu ustawy o
rachunkowości, zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.
(sprawozdanie z wykonania
zadania z zakresu projektu
sportowego nie jest
sprawozdaniem finansowym lecz
może być jedynie informacją
uzupełniającą).
Brak sprawozdania finansowego
za rok 2018
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
3) „wymagane dokumenty” - brak
możliwości weryfikacji daty
rejestracji ponieważ na
przełożonym postanowieniu brak
takiej informacji. 2) Wniosek
został podpisany przez Skarbnika
jednakże z przedłożonego
postanowienia nie wynika aby
osoba pełniąca funkcję Skarbnika
była członkiem Zarządu.
Niezgodność deklarowanej na
wniosku kwoty otrzymanych
środków publicznych z kwotą na
sprawozdaniu finansowym
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek (zgodnie z
KRS - 2 upoważnionych członków
zarząu) Brak informacji
dodatkowej o kwocie
otrzymanych dotacji
1) Przedłożono kserokopia
dokumentacji nie opatrzona
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy (brak klauzuli i
podpisów). 2) Wniosek niezgodny
z ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o

deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r.

1308

10132870

Uczniowski Klub
Sportowy AMEOLI

Świebodzice

1309

9758269

Uczniwski Klub
Sportowy Kielno

Kielno

1310

10192157

Turobin

1311

10191369

1312

9884857

Klub sportowy "TUR"
Turobin
Gminny Klub Sportowy
Iwiny
Gminny Klub Sportowy
"Czarni" Starcza

1313

10094325

Klub Sportowy
"FORTUNA" Głogówek

Głogówek

1314

10215231

Stowarzyszenie
"Kobiecy Klub
Piłkarski" Mikołów

Mikołów

1315

10210016

MUKS Włókniarz
Pabianice

Pabianice

Raciborowice
Górne
Starcza

Statut nie poświadczony "za
zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy,
niespójna kwota dotacji we
wniosku i sprawozdaniu
finansowym.
Brak informacji dodatkowej o
kwocie otrzymanych dotacji.
Umowa nie stanowi takiej
informacji. Kwota ze
sprawozdania ,,dotacje i
subwencje" opiewa na kwotę
dużo wyższą niż deklarowana we
wniosku
Brak sprawozdania finansowego
Brak dołączonego do wniosku
statutu.
Z przedłożonych dokumentów
wynika, że wnioskodawca
prowadzi klub sportowy krócej
niż 3 lata
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 34
000,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 44 000,00 zł.
Kwota dotacji deklarowana we
wniosku jest inna niż ta
wynikająca z dokumentów
dodatkowych do sprawozdania
finansowego
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji

finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.

1316

9034337

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy "Olimp"
Czudec
Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
FOOTBALL ACADEMY
PŁOŃSK

Czudec

Kwota dotacji we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji ze
sprawozdania finansowego.

1317

9094898

Płońsk

10210128

Uczniowski Klub
Sportowy UKS190
Łódż

Łódź

1319

9588478

Uczniowski Kolarski
Klub Sportowy Imielin
Team

Imielin

1320

10142866

K.S. Rugby Ruda Śląska

Ruda Śląska

1321

9742538

Uczniowski Klub
Sportowy "Dwójka"
Milicz

Milicz

1322

10179297

Gminny Ludowy Klub
Rekreacyjno-Sprtowy

Mircze

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.
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.
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.
Kwota otrzymanych dotacji
deklarowana we wniosku jest
rozbiezna w odniesieniu do kwoty
zawartej w informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego
1) Statut " Dla ważności
oświadczeń w zakresie praw,
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch uprawnionych
członków Zarządu. Brak
upoważnienia dla Viceprezesa 2)
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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.: za 2018
Wniosek odrzucony formalnie.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu ustawy o
rachunkowości. Jest tylko bilans.

1318

Brak informacji dodatkowej i
wypisu z rejestru.
1323

10076532

Uczniowski Klub
Sportowy LACH

Podegrodzie

1324

10092046

Gminny Klub Sportowy
"ZJEDNOCZENI''
Przytoczna

Przytoczna

1325

9852349

Klub Sportowy "Nida"
Oksa

Oksa

1326

9616578

Ludowy Klub Sportowy
Pawłów

Pawłów

1327

10064858

Ludowy Klub Sportowy
"RACŁAWIA"

Racławice
Śląskie

1328

9910937

Uczniowski Klub
Sportowy Gimnazjum
Istebna

Istebna

1329

9748048

TOWARZYSTWO
SYMPATYKÓW
BASEBALLU DEMONY

Miejska Górka

Wniosek odrzucony formalnie.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu ustawy o
rachunkowości. Jest informacja o
dotacji.
Wniosek odrzucony formalnie.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu ustawy o
rachunkowości. Jest
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego.
Wniosek odrzucony formalnie.
Różnica w kwocie dotacji we
wniosku (40 000,00 zł), a w
dokumentach finansowych (43
865,00 zł).
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
wyodrębniono deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy. W
dodatkowej informacji
uzupełniającej podano jedynie
kwotę dotacji z MSiT.

1330

10095234

Miejski Klub Tenisowy

Łódź

1331

9408954

Uczniowski Klub
Sportowy
,,Zakopiański''

Zakopane

1332

10203613

Stowarzyszenie
Malwee Łódź

Łódź

1333

9394008

Wrocław

1334

9584075

1335

9635167

Wojewódzki
Lekkoatletyczny Klub
Sportowy Wrocław
Międzyszkolny Klub
Sportowy Karate
Kyokushin
Klub Pływacki Delfin w
Horyńcu Zdroju

1336

10061702

Uczniowski Klub
Sportowy "PMDK
Ikizama Radzionków"

Radzionków

1337

10220442

WYRYKI

1338

9645309

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY OLIMPIA
WYRYKI PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ W WYRYKACH
Jaworskie
Towarzystwo
Sportowe Jawor

Radzymin

Horyniec Zdrój

Jawor

wniosek odrzucony ponieważ
został złożony 15 marca 2019 r - a
sprawozdanie dołączone za rok
2017. Zgodnie z wymogami
programu należy dołączyć
sprawozdanie za rok poprzedni
do roku, w którym złożono
wniosek. Informacja dodatkowa
z datą 14.09.2018 r, również
błędnie określona kwota dotacji
niezgodna z kwotą w formularzu
wniosku.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r (data wysyłki
sprawozdania - data stempla
pocztowego - 10.01.2019)
Kwota otrzymanych środków
publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
niezgodna z wykazem uzyskanych
przychodów z dotacji w
sprawozdaniu finansowym.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. (data stempla
11.01.2019r)
Brak statutu i sprawozdania
finansowego za 2018 rok
Szafka basenowa i nagłośnienie
mobilne nie jest sprzętem
sportowym.
Wniosek wypełniony
nieprawidłowo. Błędnie podana
kwota dotacji w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
- jest to kwota z 2017 roku.
Kwota ,,w roku bieżącym" to jak
wynika ze sprawozdania kwota z
2018 roku, a więc brakuje kwoty z
2019 roku, której podanie jest
bezwzględnym wymogiem.
W sprawozdaniu finansowym
brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji
Brak informacji o kwocie
uzyskanych dotacji

1339

9601525

Klub Sportowy CK
Troszyn

Troszyn

1340

10036461

MIEJSKI KLUB
SPORTOWY "ROKITA"
BRZEG DOLNY

BRZEG DOLNY

1341

10165869

GKS Naprzód Stare
Babice

Zielonki Parcela

1342

9967038

Ludowy Klub Sportowy
Kończyce Małe

Kończyce Małe

1343

10190447

Wieliczka

1344

9458734

Towarzystwo
Sportowe Wieliczanka
Zapaśniczy Uczniowski
Klub Sportowy "Siła
Mysłowice"

Mysłowice

1345

9761679

PKS "Michał"

Krostkowo

1346

9933161

STOWARZYSZENIE
GOLF PARK MIKOŁÓW

MIKOŁÓW

Wniosek nie spełnia wymogów
formalnych. Brak podpisu drugiej
osoby upoważnionej do
podpisywania i zaciągania
zobowiązań majątkowych co
wynika z § 29 Statutu Klubu (...)
Prezes Zarządu z innym
Członkiem Zarządu(...)
Kwota deklarowanej na wniosku
dotacji jest niższa niż ta
wykazana w sprawozdaniu
finansowym
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" oraz podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na kserokopii sprawozdania
finansowego. Liczba uczestników
zadania podana w p. VI wniosku
niespójna z liczbą uczestników
podaną w programie zadania w p.
VII wniosku.
Brak sprawozdania finansowego,
dołączono tylko sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego.
Podpisy niezgodne z
reprezentacją. Zgodnie z KRS dla
ważności oświadczeń woli, pism i
dokumentów w przedmiocie
praw i obowiązków majątkowych
klubu wymagane są podpisy
dwóch osób: Prezesa i jednego
wiceprezesa lub dwóch
wiceprezesów. Wniosek podpisał
Prezes i Skarbnik.
Brak podpisu drugiego członka
zarządu we wniosku.
Brak wypisu z ewidencji klubów
sportowych bądź KRS.
Niespójność pomiędzy formą
organizacyjną a nr KRS lub
pozycją w ewidencji właściwej dla
formy organizacyjnej
wnioskodawcy
Podpisy niezgodne z
reprezentacją. Brak upoważnienia
dla V-ce Prezesa. Niespójność
daty pomiędzy pkt. VI a VII
Kopia sprawozdania finansowego
niepotwierdzona za zgodność z
oryginałem

1347

10189386

Warszawski Klub
Kendo

Warszawa

1348

10207590

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Błękitni
Dobiegniew

Dobiegniew

1349

10051758

Ludowy Klub Sportowy
Studzionka

Studzionka

1350

9932583

Akademia Taekwon-do
Lutynia

Lutynia

1351

9426581

Ludowy Klub Sportowy
Wisła Szczucin

Szczucin

1352

10199956

LZS Tęcza Kwietno

Kwietno

1353

10218917

GLKS Orlęta
Krosnowice

Krosnowice

1354

10220337

Towarzyswo
Sportowo-Kulturalne
ORZEŁ Osiek

Osiek nad
Notecią

1355

10136114

Uczniowski Klub
Sportowy Gryf
Świdnica

Świdnica

Brak sprawozdania finansowego,
dołączono tylko informację
dodatkową.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(60 000 zł) a spr. finansowym
(144 000 zł)
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na statucie.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na statucie. Brak
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji (braku) ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy.
Sprawozdanie finansowe nie
opatrzone potwierdzeniem „za
zgodność z oryginałem” i nie
podpisane przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to15
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 18 000 00.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 53
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 68 000 00.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 90
300,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 94 300,00.
statut " Do zaciągania
zobowiązań majątkowych oraz
dokonywania czynności prawnych
w imieniu Klubu 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" Brak
upoważnienia dla Wiceprezesa

1356

10115727

KS NEPTUN Świdnica

Świdnica

1357

10169299

Klub Szachowy
"HETMAN" Katowice

Katowice

1358

10018738

Ludowy Klub Sportowy
"Sokół "

Adamów

1359

10176517

Łódź

1360

9593666

KLUB SZTUK WALKI
ŁKS ŁÓDŹ BOKS
Klub Środowiskowy
AZS Katowice

1361

9448332

1362

9458020

1363

10019104

Uczniowski
Międzyszkolny Klub
Sportowy Orlęta
Ognisko Towarzystwa
Krzewienia Kultury
Fizycznej STAL
Jezierzyce
Uczniowski Klub
Sportowy " Karlik"
przy SP33 w
Katowicach

Katowice

Zwoleń

Jezierzyce

Katowice

Statut " do zawierania umów,
udzielania pełnomocnictwa i
składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych przez Zarząd jego
członków", brak upoważnienia
dla Członków Zarządu
Załączono bilans na dzień
31.12.2017, rachunek zysków i
strat za 2017 r., wprowadzenie do
sprawozdania finansowego za
2017 r. oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia za 2017
r. Ponadto we wniosku w rozdz. X
wykazano dotację UM Katowice
w kwocie 40 tys. zł w 2019 r.
których nie wykazano w rodz. III
Brak sprawozdania finansowego do wniosku dołączono jedynie
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego.
brak sprawozdania finansowego
za poprzedni rok
Wniosek pkt.III Kwota
otrzymanych środków
publicznych zadeklarowana 0 zł
natomiast w Bilansie (rachunek
zysków i strat) w pozycji Dotacje :
15 000,00zł. Niezgodność
deklarowanej kwoty z dosłanymi
dokumentami
Brak klauzuli w statucie "za
zgodność z oryginałem"
deklarowana we wniosku kwota
otrzymanych dotacji jest niższa
niż ta, zawarta w sprawozdaniu
finansowym.
Zgodnie ze statutem podpisy
mogą złożyć osoby upoważnione
przez zarząd. Brak jednak
upoważnienia

1364

9607806

Miejski Klub Sportowy

Poręba

1365

10197083

Wrocław

1366

10199196

1367

8747800

1368

10113829

1369

9629301

MUKS MDK
"Śródmieście"
Wrocław
Stowarzyszenie
Rozwoju Kultury i
Sportu Victoria Mniów
Wojewódzki Ludowy
Klub Sportowy
KRAKUS
Miejskie Towarzystwo
Sportowe "Pogoń"
Świebodzin
ULKS "Orzeł"

1370

9814383

Klub Sportowy
"GRASZ" Dwumiasto

Ustka

1371

10096955

Klub Sportowy
"Polany-Berest" w
Polanach

Berest

1372

10009281

Uczniowski Klub
Sportowy "6"

Piła

1373

9726189

Klub Sportowy Dragon
w Starachowicach

Starachowice

1374

10142722

Ozorkowski Klub
Karate

Ozorków

Mniów

Kraków

Świebodzin

Oleszyce

Niezgodność deklarowanej we
wniosku kwoty przyznanych
dotacji z kwotą podaną w
sprawozdaniu
niosek odrzucony formalnie. Brak
sprawozdania finansowego z
2018 r., jest z 2017 r.
Wniosek odrzucony formalnie.
brak sprawozdania finansowego.
Błąd formalny: brak
sprawozdania finansowego za rok
2018.
Błąd formalny: brak
sprawozdania finansowego za rok
2018.
Kserokopie dokumentów
dołączonych do wniosku
niepodpisane "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy
(podpisane jedynie przez
referenta ze starostwa)
Wniosek odrzucony formalnie brak wskazanej konkretnie kwoty
w sprawozdaniu/ informacji
dodatkowej do sprawozdania o
kwocie otrzymanych środków
publicznych w roku
poprzedzającym.
Błąd formalny: do wniosku
zostało dołączone sprawozdanie
za rok 2017 natomiast wniosek
złożono w roku 2019 r, stąd
wymagane jest złożenie
sprawozdania finansowego za rok
2018.
Brak podpisów osób
upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy
na wniosku.
Niespójność kwoty dotacji
pomiędzy sprawozdaniem
finansowym (59 500 zł) a
wnioskiem (54 500 zł)
Zapis z informacji dodatkowej
"inne składki określone statutem
oraz dotacje i subwencje 198 923
zł, niezgodny z deklaracją we
wniosku 0zł

1375

8908895

WIEJSKI KLUB
SPORTOWY "TEMPO"
BIAŁKA

BIAŁKA

1376

9969400

Dąbrowa
Górnicza

1377

8719917

Uczniowski Klub
Sportowy UKS
"Przemsza"
Okradzionów
Międzyszkolny Ludowy
klub Sportowy

1378

9980283

STOWARZYSZENIE
KULTURY FIZYCZNEJ
KLUB SPORTOWY
POZNAŃ

POZNAŃ

1379

9448066

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Klub
Sportowy Topór
Aleksandrowice

Aleksandrowice

1380

9742924

Klub Tenisa Stołowego
Kołobrzeg

Kołobrzeg

1381

10006997

Klub Sportowy
"Hetman" Gołąb

Gołąb

1382

10062643

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY DE LA
SALLE

Gdańsk

Rzeszów

Brak sprawozdania finansowego,
brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji, brak
pełnomocnictwa do podpisania
wniosku
Brak klauzuli "za zgodność" z
oryginałem na statucie

Kwota we wniosku jest znacznie
niższa niż ta wykazana w
informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.
Wniosek odrzucony ponieważ
załączono sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego w
roku 2018 a nie sprawozdanie
finansowe za rok 2018 w myśl art
46 o rachunkowości. Wskazana
kwota otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty) w
roku poprzedzającym złożenie
wniosku niezgodna z kwotą z
dotacji podaną w sprawozdaniu.
Wysokość dotacji przyznanych w
2018 r. we wniosku, rachunku
wyników oraz informacji
dodatkowej za 2018 r. jest
niezgodna 68 800/78 800.
Dołączone do wniosku
następujące dokumenty: Statut
Wnioskodawcy oraz kopia
zaświadczenia o wpisie do
ewidencji Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej nie zostały
potwierdzone podpisem przez
osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Wysokość dotacji przyznanej w
2018 r. we wniosku jest
niezgodna ze sprawozdaniem z
wykonania wydatków. Brak
podpisu za zgodność z oryginałem
na kopii zaświadczenia o wpisie
do ewidencji klubów sportowych.
Błąd formalny; do wniosku
załączony sprawozdanie
finansowe za rok 2017, wniosek
wysłano w roku 2019 r. więc
sprawozdanie powinno być
sporządzone już za rok 2018.

1383

9995708

Międzyszkolny
Uczniowsko Ludowy
Klub Sportowy Libero
przy ZSZ nr 2 w
Dęblinie

Dęblin

1384

10245271

Łódzki Klub Hokejowy

Łódź

1385

9874926

Błotnik

1386

9965355

Stowarzyszenie
Gdański Klub Morski
"CEDRUS"
Oleśnicki Klub
Hokejowy

1387

10079277

Szkolny Klub Sportowy
Piast 25

Rzeszów

1388

9593520

Brzozowo

1389

10226165

Uczniowski Klub
Sportowy Brzózki
Brzozowo
Miejski Klub Sportowy
"Korona"

1390

9452962

1391

9910623

Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Stal Mielec
Gminny
Międzyzakładowy
Ludowy Klub Sportowy
"Głaz" Tychowo

Oleśnica

Góra Kalwaria

Mielec
Tychowo

Błędy formalne: wniosek nie
posiada oryginalnych podpisów
Prezesa i Wiceprezesa, rachunek
zysków i strat nie poświadczony
za zgodność z oryginałem, na
informacji dodatkowej również
brak oryginalnych podpisów
Prezesa i Wiceprezesa, na bilansie
oryginalny podpis tylko
Sekretarza, który nie jest osobą
uprawnioną.
Wysokość dotacji uzyskanej w
2018 r. we wniosku jest
niezgodna z wysokością dotacji w
sprawozdaniu finansowym 35
000/110 000. We wniosku
błędnie wpisano imię i nazwisko
jednej z osób wskazanych do
reprezentowania Klubu.
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na statucie
wnioskodawcy
Błąd formalny: sprawozdanie
finansowe niepoświadczone za
zgodność z oryginałem (załączono
skan sprawozdania).
Wniosek ponownie przesłany bez
poprawnie określonej kwoty w
sprawozdaniu finansowym za rok
2018 niezgodnej z kwotą podaną
we wniosku - (kwota
otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp).
Brak sprawozdania finansowego
Brak informacji o kwocie
uzyskanych dotacji
Wniosek odrzucony formalnie.
Niejednoznacznie określona
kwota dotacji w dokumentach
finansowych. Podana jest suma
dotacji i darowizn.
Brak klauzuli za zgodność na kopii
statutu
Wniosek odrzucony formalnie.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu ustawy o
rachunkowości. Jest
sprawozdania z wykonania
zadania publicznego.

1392

10145938

Gminny Ludowy Klub
Sportowy

FAŁKÓW

1393

10054899

Żywiec

1394

9998300

Towarzystwo
Sportowe Koszarawa
w Żywcu
Miedzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy Juvenia

1395

10041799

Kozienicki Klub
Siatkówki

Kozienice

1396

9565036

Obornicki Klub Karate

Oborniki

1397

9760195

Uczniowski Klub "SP
321" Warszawa
Bemowo

Warszawa

1398

9579626

KLUB MODELARSKI
IM. EUGENIUSZA
KUJANA W
WIERZAWICACH

WIERZAWICE

1399

10167185

Klub Sportowy
Krasiejów

Krasiejów

1400

9918269

Miejski Klub Sportowy
"Kalwarianka" w
Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kalwaria
Zebrzydowska

1401

10082873

Podkarpacki Klub
Golfowy

Trzciana

Rawa
Mazowiecka

Wniosek odrzucony formalnie.
Błędnie wypełniony wniosek w
zakresie kwoty dotacji za rok
2018. Nie uwzględniono kwoty
dotacji z MSiT.
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na kserokopii statutu
Wniosek odrzucony formalnie.
Niewypełniona tabela strona 4
wniosku. Pod tabela nieczytelne
podpisy.
Wniosek odrzucony formalnie.
Brak uchwały zarządu
zawierającej upoważnienie dla
osób podpisujących wniosek.
Złożone dokumenty nie zawierają
informacji dodatkowej o kwocie
przyznanych dotacji. Brak
jakiegokolwiek oświadczenia. Są
jedynie umowy dot. przyznanych
dotacji. które nie stanowią
dowodu o rocznej kwocie
otrzymanych dotacji.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych brak
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych brak
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy.
Brak spr. finansowego, dołączono
tylko zaświadczenie o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(75 000 zł) a spr. finansowym (85
000 zł)
Niespójność liczby zawodników
pomiędzy pkt VI a pkt X
Niespójność sposobu
reprezentacji pomiędzy KRS i
statutem (Podpisy na wniosku
niezgodne ze statutem)

Niejednoznaczny sposób
reprezentacji w KRS

1402

9614047

Rzeszowski Klub
Szachowy

Rzeszów

1403

9634687

Mysłowice

1404

9094441

1405

9752241

Roan Fight Club
Mysłowice
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY BYKI
SŁUPSK
Akademia Piłkarska
Dziewcząt Ekosport

1406

9375260

Klub Sportowy
Towarzystwo
Gimnastyczne Sokół
Sokołów Małopolski

Sokołów
Małopolski

1407

9925202

Klub Plywacki Nemo
Lipno

Lipno

1408

9593375

Uczniowski Klub
Sportowy Szogun
Piaseczno

Piaseczno

1409

9049945

Uczniowski Klub
Sportowy ORIENT II

Łozina

1410

9723758

Uczniowski Klub
Sportowy "Marcisz" w
Rzepienniku
Marciszewskim

Rzepiennik
Marciszewski

1411

9684960

Ludowy Zespół
Sportowy "Pelikan"
Grabów nad Prosną

Grabów nad
Prosną

SŁUPSK

Białystok

Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(3 000 zł) a spr. finansowym (13
000 zł)
Brak statutu
Do wniosku dołączono
sprawozdanie finansowe za 2016
rok
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku)
Brak wyodrębnionej kwoty
dotacji w sprawozdaniu
finansowym (brak możliwości
zweryfikowania kwoty wpisanej
we wniosku)
Brak 2-go podpisu członka
zarządu - zgodnie ze statutem
klubu "dla ważności oświadczenia
woli, pism i dokumentów w
przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy 2 osób..."
Daty prowadzenia zajęć z tabeli
nie pokrywają się z datami w
opisie wniosku. Dodatkowo
występuje rozbieżność pomiędzy
deklarowanymi kwotami
otrzymanych dotacji, a
sprawozdaniem finansowym
Wniosek w wersji papierowej
wysłany po terminie tj 16-032019
Brak upoważnienia dla
wiceprezesa. Według statutu
podpisy są upoważnione składać
2 osoby spośród :prezes sekretarz
i 2 upoważnionych członków
zarządu.
Brak upoważnienia dla osoby
podpisującej wniosek tj.
wiceprezesa .(Według statutu
upoważniony jest prezes i

sekretarz lub dwóch
upoważnionych członków
zarządu)
1412

9856722

Klub Sportowy SET

Szklarska
Poręba

1413

10028328

KLUB SPORTOWY
OBUWNIK

PRUDNIK

1414

8755322

Przybymierz

1415

9121650

Ludowy Zespół
Sportowy Czarni
Przybymierz
Międzyszkolny Klub
Sportowy

1416

10044439

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej BWA
Breakers

Bielawa

1417

9973497

Ludowy Klub Sportowy
"Orkan" Ostrzeszów

Ostrzeszów

Grudziądz

Brak informacji o kwocie
otrzymanych środków
publicznych (dotacji) w
załączonym sprawozdaniu
finansowym. Z załączonej
dokumentacji nie wynika jasno
jaka kwota to dotacje.
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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 za 2018 rok
Brak sprawozdania finansowego i
informacji o kwocie otrzymanych
dotacji
Niezgodność kwoty otrzymanych
dotacji pomiędzy deklarowanym
na wniosku a zawartym w
sprawozdaniu finanowym
Zgodnie z zapisem w statucie " Do
ważności oświadczeń dotyczących
praw i obowiązków majątkowych
Klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch członków
Zarządu w tym Prezesa lub
Wiceprezesa" Dokumenty
podpisał Prezes, brakuje podpisu
drugiego Członka Zarządu
Zgodnie z zapisem w statucie" Dla
ważności oświadczeń w zakresie
praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch spośród
następujących : Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych osób"
Dokumenty podpisał Prezes oraz
Skarbnik, brak upoważnienia dla
Skarbnika

1418

10004535

Uczniowski Klub
Sportowy Azymut
Siedliska

Zamość

1419

10031342

Klub Szermierzy
Szpada Wadowice

Wadowice

1420

9579954

Klub Sportowy
CZERNIN

Czernin

1) Brak sprawozdania
finansowego w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
zawierające informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy tj. 2018 r.
(informacja dodatkowa do
sprawozdania nie jest sama w
sobie sprawozdaniem
finansowym lecz jest jednym z jej
komponentów). 2) Podana we
wniosku łączna liczba
uczestników zajęć sportowych
jest niespójna: - pkt. VI wskazano
35 uczestników zajęć, - pkt. VII
"program zadania" wskazano 40
uczestników zajęć.
1) Brak podpisów na
sprawozdaniu finansowym za
2018 r. (rachunek zysków i strat
oraz informacja dodatkowa).
Poza tym z dokumentacji
finansowej wynika, że klub
otrzymał dotacje ze środków
publicznych w wysokości 26
500,00 zł co nie jest spójne z tym
co zostało wskazane we wniosku
w pkt. III. 2) Brak klauzuli "za
zgodność z oryginałem" na
kserokopii dokumentów (statut).
3) Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla Prezesa i
Skarbnika. Zgodnie z KRS i
statutem § 31 ust. 1 "Dla
ważności oświadczeń woli w
zakresie praw, podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw
wymagane są podpisy co
najmniej dwóch
UPOWAŻNIONYCH członków
Zarządu, w tym Prezesa Zarządu
lub Skarbnika".
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.

1421

9686854

Ludowy Klub Sportowy
Narew Kurpiewski
Łomża

Łomża

1422

9610739

Ludowy Zespół
Sportowy "START"
Proboszczewice

Nowe
Proboszczewice

1423

9562808

Kolejowy Klub
Sportowy Spójnia
Zebrzydowice

Zebrzydowice

1424

9576573

Miejski Klub Sportowy
"WICHER" Kobylka

Kobyłka

1425

9764959

Uczniowski Klub
Sportowy Ustrobna

Ustrobna

poz. 395 z późn. zm.),
zawierającego informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji za ostatni rok
obrachunkowy.
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Przedłożony rachunek zysków i
strat nie zawiera informacji o
kwocie uzyskanych dotacji. Brak
również stosownego
oświadczenia o braku
otrzymanych dotacji.
Kwota dotacji wpisanej we
wniosku niespójna z kwotą
dotacji ze sprawozdania
finansowego.
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
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 (§
29 ust. 1 "...wymagane jest
współdziałanie dwóch członków
Zarządu działających łącznie, tj.
Przewodniczącego lub Z-ca
Przewodniczącego i Sekretarza
lub Skarbnika". 2) Brak
sprawozdania finansowego w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze

środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r. 3)
Wniosek pkt V "Forma
organizacyjna i okres działania" brak podanego nr KRS bądź
pozycji w ewidencji właściwej dla
formy organizacyjnej
wnioskodawcy. 4) Brak klauzuli
"za zgodność z oryginałem" na
kserokopii dokumentów (statut).
5) Wniosek pkt IV "przedmiot
zakupu sprzętu sportowego" specyfikacja -sprzęt sportowy nie
rozpisany jednostkowo.

1426

9629351

Miejski Klub Pływacki
Myślibórz

Myślibórz

1427

10096978

Ludowy Klub Sportowy
"Olchovia"

Olchowa

1428

10105439

Gminny Szkolny
Związek Sportowy

Rybno

1429

10226325

KS Freestyle Club

warszawa

Niezgodność kwot dotacji z
deklarowaną kwotą w
sprawozdaniu finansowym
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentach finansowych nie
ma informacji o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentów finansowych nie ma
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy.
Wniosek odrzucony formalnie. W
dokumentów finansowych nie ma
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy.

1430

10002769

Ludowy Klub Sportowy
Zawisza w Łęce
Opatowskiej

Łęka Opatowska

1431

9710170

Międzyszkolny Klub
Siatkarski Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

1432

9619461

Uczniowski Klub
Sportowy „Dwójka”
Kamienica Polska

Kamienica
Polska

1433

9967204

LUDOWY KLUB
SPORTOWY
„POGÓRZE”
GWOŹDZIEC

GWOŹDZIEC

1) Brak sprawozdania
finansowego w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
zawierające informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy tj. 2018 r.
(sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego nie jest
sprawozdaniem finansowym lecz
może stanowić jedynie
informację dodatkową). 2) We
wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak
informacji o liczbie zawodników
w klubie do 18 roku życia. 3)
Statut nie opatrzony
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
upoważnione/uprawnione do
reprezentowania klubu. 4)
Sposób reprezentacji wskazany w
statucie niezgodny z wypisem z
ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu.
Wykazana we wniosku kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych w 2018 r. jest
niezgodna z kwotą wykazaną w
rachunku zysku i strat oraz w
dodatkowej informacji do
bilansu.
Wyciąg z ewidencji jest
niepodpisaną kopią. Wniosek
zawiera inne daty rozpoczęcia i
zakończenia zajęć w tabeli i w
opisie.
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla Sekretarza.
Zgodnie z KRS i statutem § 23
"Oświadczenia woli w sprawach
majątkowych klubu składają dwie
osoby: Prezesa oraz jeden z
członków Zarządu upoważniony
przez ten Zarząd...".

1434

9692598

Klub Piłkarski
"Spójnia" Sadlinki

Sadlinki

1435

9948175

Ludowy Klub Sportowy
Dobrocin

Dobrocin

1436

9971595

Uczniowski Klub
Sportowy MILENIUM

Wrocław

1437

9931350

Uczniowski Klub
Sportowy :"Ares"

Nowa Sól

1438

9596387

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
Mustang Żołędowo

Osielsko

1) Brak sprawozdania
finansowego w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
zawierające informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy tj. 2018 r.
(rozliczenie końcowe dotacji z
budżetu gminy nie jest
sprawozdaniem finansowym lecz
może stanowić jedynie
informację dodatkową). 2)
Podstawowym celem statutowym
Stowarzyszenia nie jest
upowszechnianie kultury
fizycznej. Podana we wniosku
łączna liczba uczestników zajęć
sportowych jest niespójna: - pkt.
VI wskazano 12 uczestników
zajęć, - pkt. VII "program zadania"
wskazano 15 uczestników zajęć.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Brak przedłożonego do wniosku
wypisu z ewidencji starosty
właściwego ze względu na
siedzibę klubu lub KRS.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 84
000,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 137 300,00 zł.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.

1439

9439990

Piłkarski Klub
Sportowy "TWARDY"
Świętoszów

Świętoszów

1440

8942557

Centrum Taekwon-do
Łódź

ŁÓDŹ

1441

9957474

Kolejowy Klub
Sportowy 'Olimpia"

Zduńska Wola

1442

9802793

GLKS OLIMPIA

JEŻÓW

1443

9587207

Klub Żeglarski Orkan

Mielec

1444

9395703

Stowarzyszenie
Integracyjny Klub
Tenisa w Płocku

Płock

Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 43
000,00 zł, natomiast z
przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 53 000,00 zł.
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
3) „wymagane dokumenty” - brak
możliwości weryfikacji daty
rejestracji ponieważ na wypisie z
ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu brak
takiej informacji. 2) Wniosek
niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Wniosek podpisał Prezes i
Skarbnik bez stosownego
upoważnienia. We wniosku
wykazano 15 tys. zł dotacji, a w
sprawozdaniu finansowym 16,5
tys. zł.
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 55 000,00 zł.
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.
Deklarowana kwota w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
z otrzymanych środków
publicznych (dotacje, granty itp.)
w pkt. III wniosku wynosi 191
163,24 zł, natomiast z

przedłożonej dokumentacji
finansowej wykazano kwotę
dotacji 193 000,00 zł.
1445

10110650

Ludowy Klub Sportowy
Zorza Mostki

Mostki

1446

10193773

Uczniowski Klub
Sportowy Szkoła
Karate Tradycyjnego

Piotrków
Trybunalski

1447

9698499

Tenis Klub - Toruń Sp.
z o.o

Toruń

1448

10042840

KLUB SPORTOWY
TATRA KRZENIÓW

ŚWIERZAWA

Brak we wniosku wskazanej oraz
podpisanej drugiej osoby
upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy
do składania oświadczeń woli i
zaciągania w jego imieniu
zobowiązań zgonie z KRS i
statutem (§ 26 ust. 2
"...wymagane jest współdziałanie
dwóch osób: Prezesa i
Wiceprezesa oraz Sekretarza lub
Głównego Księgowego względnie
osób przez nich upoważnionych
spośród członków Zarządu").
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 (§
29 "...wymagane jest
współdziałanie dwóch osób:
Prezesa lub Wiceprezesa oraz
Sekretarza księgowej względnie
osób przez nich upoważnionych
spośród członków Zarządu").
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IV - Program skierowany jest do
klubów sportowych działających
w formie stowarzyszenia wniosek złożony przez sp. z o.o.
Zgodnie z zapisem w statucie "Dla
ważności oświadczeń woli w
zakresie prawa, podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw
wymagane sa podpisy dwóch
osób spośród następujących :
Prezes, Sekretarz, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu" - dokumenty podpisał
Prezes oraz Skarbnik, brak
upoważnienia dla Skarbnika

1449

8723904

Międzyprzedszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy "Smerfy"

Rybnik

1450

10073667

Ludowy Klub Sportowy
Piłkarzy Ręcznych przy
Ośrodku Sportu i
Rekreacji w
Komprachcicach

Komprachcice

1451

10248685

Ludowy Klub Sportowy
LKS Gardawice

OrzeszeGardawice

1452

9818153

LUDOWY KLUB
SPORTOWY
"ZJEDNOCZENI"
PUDLISZKI

PUDLISZKI

1453

9932296

MIĘDZYSZKOLNY KLUB
SPORTOWY "START"
MICHAŁKOWICE

SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE

1454

10083520

Uczniowski Klub
Sportowy "Górzec"

Mecinka

1455

9633989

Klub Sportowy
"BYSTRA" w Bystrej
Podhalańskiej

Bystra
Podhalańska

Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 3) „wymagane
dokumenty” - brak możliwości
weryfikacji daty rejestracji
ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu
na siedzibę klubu brak takiej
informacji.
Brak w sprawozdaniu
finansowym informacji o
deklarowanej we wniosku kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych, nie została
dołączona do dokumentacji
dodatkowa informacja
uzupełniająca w tym zakresie.
Brak sprawozdania za rok 2018 oferta złożona wysłana w roku
2019, 15 marca stempel na
kopercie. Błędnie dołączone
sprawozdanie za rok 2017.
Wniosek zawiera błędy- kwota
otrzymanych środków
publicznych na wniosku jest
niższa, niż wykazuje
sprawozdanie finansowe
Brak upoważnienia dla członków
zarządu podpisujących się pod
wnioskiem. (zgodnie ze statutem
wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych członków
zarządu)
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla Skarbnika.
Statut § 62 "Dla ważności
oświadczenia w zakresie prawa,
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch

upoważnionych członków
Zarządu".

1456

9975851

Uczniowski Klub
Sportowy ISKRA

Piła

1457

10008258

Uczniowski Klub
Sportowy ATUT

Kępno

1458

9666058

Bydgoski Klub
Sportowy Judo

Bydgoszcz

1459

10092924

Uczniowski Klub
Sportowy Wińsko

Wińsko

1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r. 2) Brak klauzuli "za
zgodność z oryginałem" na
kserokopii dokumentów (statut).
3) We wniosku w pkt. VI podana
łączna liczba uczestników zadania
większa niż podana liczba
zawodników w klubie do 18 roku
życia w pkt. X ppkt. 1.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
We wniosku III. Kwota
otrzymanych środków
publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
10 000,00zł a w sprawozdaniu
merytorycznym pkt IV. Uzyskane
przychody z działalności
statutowej 24 310.00zł
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
3) „wymagane dokumenty” - brak
możliwości weryfikacji daty
rejestracji ponieważ na wypisie z
ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu brak
takiej informacji. 2) Brak
sprawozdania finansowego w
rozumieniu ustawy o
rachunkowości zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.

(sprawozdanie z wykonania
zadanie publicznego nie jest sama
w sobie sprawozdaniem
finansowym lecz może stanowić
jedynie informację dodatkową).

1460

9636203

Klub Sportowy
Płomień Przyprostynia

Zbąszyń

1461

10175929

LZS Krobianka Krobia

Krobia

1462

9703075

MUKS SZOK
BOJANOWO

Bojanowo

1463

9925737

Uczniowski Klub
Sportowy Adrenalina
Boxing Club Wrocław

Wrocław

1464

10234676

Klub Sportowy POlanik

PIotrków
Trybunalski

1465

9627996

Ludowy Klub Sportowy
"Liswarta"

Lisów

Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 2) "wymagane
dokumenty" - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji
finansowej o deklarowanej
kwocie dotacji w 2018 r.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 3) „wymagane
dokumenty” - brak możliwości
weryfikacji daty rejestracji
ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu
na siedzibę klubu brak takiej
informacji
1) Brak dołączonego do wniosku:
- sprawozdania finansowego za
2018 r., - statutu, - wypisu z
ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu lub
KRS
Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" i podpisów osób

upoważnionych do reprezentacji
na sprawozdaniu finansowym.
1466

9859528

Klub Sportowy START
Gózd

Gózd

1467

9666627

Klub Sportowy
„Garbarnia” w
Kępicach

Kępice

1468

10098834

LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY SOKÓŁ
CHWAŁKOWO

Chwałkowo

1469

10212096

Miejski Klub Sportowy
Ryki

Ryki

1470

10091236

Miejski Międzyszkolny
Klub Sportowy
Katarzynki

Toruń

Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r. 2) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
3) „wymagane dokumenty” - brak
możliwości weryfikacji daty
rejestracji ponieważ na wypisie z
ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu brak
takiej informacji. 3) Podany we
wniosku termin realizacji zajęć
sportowych niespójny: - pkt. VI
tabela "termin i miejsce realizacji
zajęć sportowych" 15-06-2019 r.
do 31-08-2019 r., - pkt. VII
"program zadania" 03-06-2019 r.
do 28-08-2019 r.
Brak podpisu pod wnioskiem.
Brak podpisów osób
upoważnionych pod
sprawozdaniem finansowym.
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
Kwota otrzymanych środków
publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku

niezgodna z kwotą wykazaną w
sprawozdaniu finansowym.
1471

10020024

Uczniowski Klub
Sportowy
Towarzystwa
Krzewienia Kultury
Fizycznej Miejskiego
Ośrodka Sportu i
Rekreacji "DUKLA" w
Dukli
Stowarzyszenie BOKS
POLONIA ŚWIDNICA

DUKLA

Brak możliwości weryfikacji
kwoty otrzymanych dotacji.

1472

9611131

Świdnica

1) Przedłożono kserokopia
dokumentacji nie opatrzona
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy (sprawozdanie
finansowe za 2018 r.) 2) Brak
możliwości weryfikacji podpisu na
kserokopii statutu (parafka bez
pieczątki imiennej).
Brak możliwości weryfikacji
kwoty otrzymanych dotacji ze
środków publicznych.
1) Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-05-2019 r. do 3009-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 01-06-2087 r. do 14-112018 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.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 21
000,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 31 000 00.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Brak klauzuli "za zgodność z

1473

9964344

Centrum Sztuk Walki i
Sportu w Leżajsku

Leżajsk

1474

9928298

Uczniowski Klub
Sportowy Jedynka w
Sulechowie

Sulechów

1475

9715572

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "FRENDO"
DYWITY

Dywity

1476

10225132

Stowarzyszenie
Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej
ANGELS SALOS
WROCŁAW

Wrocław

oryginałem" i podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
na statucie.

1477

9393265

Uczniowski Klub
Sportowy Victoria Koło
LKS Gorce Kamienica

Koło

1478

9843324

1479

9996231

UKS Badminton Stare
Babice

Stare Babice

1480

8760175

Klub Szachowy Gambit

Świecie

1481

9621806

Klub Arawashi

Wieprz

1482

9991847

Ludowy Klub Sportowy
Błękitni Pierściec

Pierściec

Kamienica

Brak wypisu z ewidencji klubów
sportowych
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek. Zgodnie
ze statutem oświadczenia woli
wymagają podpisu: dwóch
upoważnionych członków
zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego
1) 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 32 396,00 zł. 2) Wniosek
pkt. IV ppkt. 2 tabela "osoby
upoważnione" - brak wpisanej
drugiej osoby upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy.
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
Brak oryginalnego podpisu na
klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na kserokopii statutu

1483

10006957

REGIONALNY KLUB
SPORTOWY W
PRZYBÓWCE

Przybówka

1484

9846948

Klub Sportowy Sokół
Gąsawa

Gąsawa

1485

10159548

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
AKADEMIA PIŁKARSKA
"DZIECI ŚLĄSKA"

WOJBÓRZ

1486

9581128

MOTO-JELCZ
LASKOWICE

JELCZLASKOWICE

1487

9659574

Miejski Klub Sportowy
"Mazur"

Ełk

1488

9608297

Uczniowski Klub
Sportowy "Hutnik"
Pieńsk

Pieńsk

1489

9619141

Warszawa

1490

9872499

Uczniowski Klub
Sportowy „FENIX
Warszawa”
Stowarzyszenie Klub
Sportowy Zorza
Rolewice

Rolewice

Wg statutu " dla ważności
oświadczeń w zakresie
podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane sa
podpisy dwóch osób spośród
następujących : Prezesa,
Wiceprezesa i dwóch
upoważnionych Członków
Zarządu" - dokumenty podpisał
Prezes oraz Skarbnik, brak
upoważnienia dla Skarbnika
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(4 500 zł) a spr. finansowym (12
047,22 zł)
Brak upoważnienia dla drugiej
osoby podpisującej wniosek.
Zgodnie ze statutem wymagane
są podpisy dwóch spośród
następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu. Wniosek podpisał Prezes
i członek zarządu.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek. Zgodnie
ze statutem wymagane są
podpisy conajmniej dwóch
upoważnionych członków
Zarządu.
Wniosek podpisany niezgodnie z
reprezentacją, brak informacji w
sprawozdaniu o kwocie
przyznanych dotacji z 2018 roku
Wniosek podpisany jest jedynie
przez prezesa - zgodnie ze
statutem wymagane są dwa
podpisy
Brak dodatkowej informacji, z
której wynikałaby kwota
otrzymanych dotacji.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 0,
a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 14 500.

1491

10183830

Klub Sportowy
YOUCANWAKE

Warszawa

1492

10063990

Miejski Klub Sportowy
,,ORZEŁ"

Rudnik nad
Sanem

1493

10231986

Uczniowski Klub Piłki
Wodnej Legia
Warszawa

Warszawa

1494

9870109

MKS NOWA
PROSZOWIANKA

Proszowice

1495

9905279

Gminno Uczniowski
Klub Sportowy
Gorzkowice

Gorzkowice

1496

10028849

LKS Błyskawica
Drogomyśl

Drogomyśl

Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Brak możliwości weryfikacji
otrzymanych środków
publicznych, ponieważ załączono
sprawozdanie za 2019 r.
Brak podpisów osób
upoważnionych do reprezentacji
pod wnioskiem. Brak klauzuli "za
zgodność z oryginałem" na
statucie.
Brak sprawozdania finansowego,
jest tylko wyciąg z konta z
informacją o uzyskanych
dotacjach. Klub dołączył
oświadczenie o braku możliwości
dołączenia spr za 2018 r.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(110 000 zł) a spr. finansowym
(130 000 zł)
Kopia statutu niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione/uprawnione
do reprezentowania
wnioskodawcy. Na kopii widnieje
podpis Wicestarosty. Błędna
reprezentacja. Wniosek podpisał
Prezes i członek zarządu,
natomiast zgodnie ze statutem
wymagane jest współdziałanie 2
osób: prezesa lub wiceprezes
oraz sekretarza księgowego
względnie osób przez nich
upoważnionych spośród
członków zarządu. Brak
upoważnienia dla członka
zarządu.
Brak w sprawozdaniu
finansowym informacji o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy (brak dodatkowej

informacji uzupełniającej w tym
zakresie)

1497

9698568

UKS AVATAR LEKOWO

LEKOWO

1498

10133461

Ludowy Klub Sportowy
LUBOMIR Wiśniowa

Wiśniowa

1499

9832137

Uczniowski Klub
Sportowy "RAP"
Radomsko

Radomsko

1500

9955123

Ludowy Zespól
Sportowy
Grochowiska Księże

Grochowiska
Księże

1501

10046656

MKS-MOSM Bytom

Bytom

1502

9545316

Tułowice

1503

9969480

1504

9540844

Międzyszkolny Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy MLUKS
Tułowice
Uczniowski Klub
Sportowy ,,Orliki"
Ratownictwo Wodne
Rzeczpospolitej
Oddział w Myślenicach

Organizacja obozu sportowego i
zajęć sportowych we tej samej
gminie. Zgodnie z Dział VI, pkt 10
obóz sportowy musi trwać
minimum 5 dni kalendarzowych i
nie może być tzw. „obozem
dochodzeniowym” oraz musi
odbywać się w innej gminie niż
tej, w której prowadzone są
regularne zajęcia sportowe
objęte programem.
Organizacja obozu sportowego i
zajęć sportowych we tej samej
gminie. Zgodnie z Dział VI, pkt 10
obóz sportowy musi trwać
minimum 5 dni kalendarzowych i
nie może być tzw.„obozem
dochodzeniowym”oraz musi
odbywać się w innej gminie niż
tej, w której prowadzone są
regularne zajęcia sportowe
objęte programem.
Niezgodność kwoty dotacji we
wniosku z kwotą zawartą w
informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego.
Brak sprawozdania finansowego.
Dołączono jedynie sprawozdanie
z wykorzystania środków na
zadanie
We wniosku pkt III Kwota
otrzymanych środków
publicznych : 64 249,98zł
natomiast deklarowana kwota to
54 249,98zł
Brak klauzuli za zgodność i brak
podpisu na kopiach dok. tj.
sprawozdanie i wypis z ewidencji

Stara Kamionka

brak sprawozdania finansowego

Myślenice

Brak admotacji za zgodność z
oryginałem oraz brak podpisów
os. upoważnionych na
dodatkowej informacji do
sprawozdania finansowego. Brak

pełnomocnictwa dla osób
podpisujących wniosek.

1505

10075822

LKS Spartakus Pyrzyce

Pyrzyce

1506

9812870

UKS Skoczek

Choszczno

1507

9910688

Atletyczny Klub
Sportowy Białogard

Białogard

1508

9952751

Kłodzko

1509

10069535

Młodzieżowy Klub
Sportowy Taekwon-do
Bystrzyca Kłodzka
Międzyszkolny Klub
Sportowy "Mechanik"
Włodawa

1510

9821796

Uczniowski Klub
Sportowy "Siódemka Osowa" Gdańsk

Gdańsk

1511

10115267

Klub Siatkarski Błękitni
Ropczyce

Ropczyce

1512

10020108

Gminny Klub Sportowy
Tęcza Szropy

Szropy

1513

10192316

Uczniowski Klub
Sportowy Football
Academy Podkarpacie

Jeżowe

Włodawa

Brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem" na sprawozdaniu
finansowym oraz brak podpisów
osób upoważnionych do
reprezentacji.
Niespójność pomiędzy otrzymaną
kwotą dotacji ze środków
publicznych, a kwotą
deklarowaną we wniosku.
Niespójność pomiędzy otrzymaną
kwotą dotacji ze środków
publicznych, a kwota
deklarowaną we wniosku.
Brak informacji o kwocie
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych.
We wniosku pkt III Kwota
otrzymanych środków
publicznych : 23 000,00zł ,
natomiast w informacji
dodatkowej do bilansu wynosi 33
000,00zł
brak upoważnienia dla osoby
podpisującej, nie wpisana druga
osoba we wniosku, pieczątka dyr
szkoły pod podpisem wiceprezes
Dołączono sprawozdanie
finansowe za 2017 rok. Za 2018 r
jest tylko oświadczenie o
otrzymanych dotacjach
Brak sprawozdania finansowego,
dołączono tylko sprawozdanie z
wykonania zadania publicznego
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,

1514

9870728

Uczniowski Klub
Sportowy Gdyńska
Akademia Żeglarstwa

Gdynia

1515

9867335

Łódzki Klub Jeździecki

Łódź

1516

9845202

KLUB KAJAKOWY
JEZIORO TARNOBRZEG

TARNOBRZEG

1517

10020799

Uczniowski Klub
Sportowy Team Tenis
2005 Białogard

Białogard

1518

9719941

Ludowy Klub Sportowy
ISKRA Wróblik

Wróblik
Szlachecki

1519

9887983

Stowarzyszewnie
Turystyczno Sportowe
Pomerania Szczecinek

Szczecinek

1520

10175369

Uczniowski Klub
Sportowy Plesbad
Pszczyna

Pszczyna

1521

9632155

Ludowy Klub Sportowy
"Victoria"

Cisek

1522

9999959

Młodzieżowy Klub
Sportowy w Pułtusku

Pułtusk

Brak informacji o braku
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy, załączono za
2019 r. W przypadku składania
kopii zaświadczeń, wypisów lub
innych dokumentów należy
opatrzyć je poświadczeniem „za
zgodność z oryginałem”. Brak
klauzuli na statucie.
brak możliwości weryfikacji daty
założenia klubu. Nie przysłano
wypisu z ewidencji
niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych, sprawozdanie 49
002,00, a wniosek 41 0612,00
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 15 000 zł, w spr.
finansowym koszty działalności
statutowej 18 005,75 zł. Brak
informacji dodatkowej do spr.
finansowego
Brak upoważnienia (statut §33
,,wymagane jest współdziałanie
dwóch upoważnionych członków
zarządu")
Brak możliwości weryfikacji
otrzymanej kwoty ze środków
publicznych, we wniosku
zadeklarowano 176 500,00, w
dokumentach są inne kwoty.
Oprócz wymienionych brak
sprawozdania finansowego.
Wniosek podpisany niezgodnie z
reprezentacją
Niezgodność wniosku z treścią
przedmiotowego programu w
zakresie terminu realizacji. W
opisie programu zadania
zadeklarowano termin wykonania
rok 2018.
Brak upoważnienia dla
wiceprezesa, Podpisane
niezgodnie z reprezentacją

1523

9821560

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
"TYRAWKA" W
TYRAWIE WOŁOSKIEJ

Tyrawa Wołoska

1524

9972586

Miejski Klub Sportowy
Mień

Lipno

1525

8736601

Uczniowski Klub
Sportowy przy SP w
Ostrówku

Ostrówek

1526

9931656

Klub Sportowy Orły
Huta Łukomska

Huta Łukomska

1527

9846331

UKS FC Gwarek
Wieliczka

Śledziejowice

1528

9841066

UKS ARKA Markowice

Racibórz

W sprawozdaniu finansowym
brak informacji o dotacjach.
Kopie dokumentów
uwierzytelnione przez wójta, a
nie osoby upoważnione
Kwota otrzymanych środków
publicznych we wniosku jest inna
od tej ze sprawozdania
finansowego. Ponadto na
dokumentach nie ma klauzuli za
,,zgodność z oryginałem" , a kopie
są podpisane niezgodnie z
reprezentacją - przez wiceprezesa
(brak upoważnienia). Według
statutu jest wymagany podpis
dwóch osób - prezesa oraz
upoważnionego członka zarządu
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Brak poświadczenia
dokumentów. W przypadku
składania kopii zaświadczeń,
wypisów lub innych dokumentów
należy opatrzyć je
poświadczeniem „za zgodność z
oryginałem”
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu 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. 2018 r.
Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko

informację uzupełniającą z
rozpisaną dotacją.
1529

9622189

Balance Sport

Kraków

1530

10052868

Ludowy Klub Sportowy
Rzemieślnik Taurus

Pilzno

1531

9450842

Szkółka Piłkarska
Beniaminek

Radom

1532

9931424

Stowarzyszenie
"GREENS" Słupno

Słupno

1533

8959486

Zawadzkie

1534

9930090

Stowarzyszenie
Sportowe Klub
Sportowy Stal
Zawadzkie
Gminny Klub
Szachowy "Hetman"
Pilzno

1535

9618813

Klub Piłkarski Beskid
Skoczów

Skoczów

Pilzno

Brak sprawozdania finansowego
(rachunku zysku i strat oraz
bilansu) dołączono tylko
informację dodatkową z
rozpisanymi dotacjami.
Sprawozdanie finansowe nie
poświadczone za zgodność z
oryginałem. Pkt. IX.5. W
przypadku składania kopii
zaświadczeń, wypisów lub innych
dokumentów należy opatrzyć je
poświadczeniem „za zgodność z
oryginałem”. Kopie pozbawione
klauzuli „za zgodność z
oryginałem” nie będą
uwzględniane. Zgodność z
oryginałem powinna być
potwierdzona przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(24 700 zł) a spr. finansowym (27
700 zł)
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(0 zł) a spr. finansowym (7 500 zł)
Niespójność daty realizacji
zadania pomiędzy pkt VI a VII
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych, wniosek 27 900,00,
sprawozdanie 38 900,00.
Błędna reprezentacja. Wniosek
powinni podpisać Prezes lub
upoważniony V-ce Prezes z
księgowym lub skarbnikiem.
Wniosek podpisał Prezes i V-ce
Prezes.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 71
500,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 74 500, 00. Brak

upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek.

1536

9638638

Klub Sportowy Marina
Lasoki
Uczniowski Klub
Sportowy Plon

KędzierzynKoźle
Krzywaczka

1537

9855776

1538

9438696

KS Piast Wilczęta

Wilczęta

1539

9816852

Poznański Klub
Curlingowy

Poznań

1540

9705067

Aeroklub Ziemi Pilskiej

Piła

Brak statutu
We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak
informacji o liczbie zawodników
w klubie do 18 roku życia.
1) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 na kserokopii przedłożonej
dokumentacji brak podpisów
osób
uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania woli i
zaciągania zobowiązań
finansowych w imieniu
wnioskodawcy. 2) Podany we
wniosku termin realizacji zajęć
sportowych niespójny: - pkt. VI
tabela "termin i miejsce realizacji
zajęć sportowych" 02-01-2019 r.
do 15-11-2019 r., - pkt. VII
"program zadania" 01-03-2019 r.
do 15-11-2019 r.
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia w formie uchwały
Zarządu dla Wiceprezesa i
członka Zarządu. Zgodnie ze
statutem § 35 "Dla ważności
oświadczenia w zakresie prawa
do podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są
podpisy dwóch osób spośród:
Prezesa i jednego z
upoważnionych członków
Zarządu".
Dane przedstawione we wniosku
nie uzasadniają prowadzenia
szkolenia w deklarowanych
sportach. Ponadto przedmiotem
wniosku jest dofinansowanie
organizacji dość kosztownego
kursu pilotażu (opłata 1500 2000 zł za osobę), który w ocenie
komisji nie jest powszechne
szkolenie sportu z uwagi na ww.

opłaty istnieje duże ograniczenie
dla potencjalnych uczestników.

1541

10018314

Lidzbark
Warmiński
Milicz
Stargard

Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.
Brak sprawozdania finansowego.
Brak KRS lub zaświadczenia z
właściwej ewidencji.

9870402

Klub Jeździecki
Kamińskich
Klub Siatkarski Milicz
Towarzystwo
Wszechstronnego
Rozwoju Collegium
Stargard
KS Arkadia Malechowo

1542
1543

9846118
9581100

1544

Malechowo

1545

9899842

Yacht Klub Stal Gdynia

Gdynia

1546

9481279

Stowarzyszenie
Wrotkarskie Gdańskie
Lwy

Gdańsk

1547

9454643

UKS FOOTBALL
FACTORY

Przecław

niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. We wniosku
zadeklarowane 78 000,00,
natomiast ze sprawozdania
finansowego wynika 81 000,00.
Brak wyszczególnienia kwoty
dotacji ze środków publicznych w
sprawozdaniu finansowym. Brak
odpowiedniego upoważnienia dla
jednej z osób podpisującej
wniosek.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(0 zł) a spr. finansowym (27 100
zł)
1) We wniosku w pkt. X ppkt. 1
brak informacji o liczbie
zawodników w klubie do 18 roku
życia. 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
2018 r. 3) Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym w pkt. IX ppkt. 5 na kserokopii przedłożonej
dokumentacji (statut, wypis z
ewidencji starostwa) brak
podpisów osób
uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania woli i
zaciągania zobowiązań

finansowych w imieniu
wnioskodawcy.
1548

9590394

LUDOWY KLUB
SPORTOWY "BRZEZIE"

RACIBÓRZ

1549

9862595

KLUB SPORTOWY
ZALEW FROMBORK

FROMBORK

1550

9536830

Młodzieżowy Klub
Koszykówki "BASKET"
Gorzów

Gorzów
Wielkopolski

1551

9724983

UKS Technik Augustów

Augustów

We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak
informacji o liczbie zawodników
w klubie do 18 roku życia.
1) Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla Wiceprezesa.
Zgodnie ze statutem § 28
"...wymagane są podpisy dwóch
osób spośród następujących;
Prezesa, Sekretarza, dwóch
upoważnionych członków
Zarządu". 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 wynika,
że klub osiągnął przychód w
wysokości 7 998,99 zł. 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. 3) Mało informacji
podanych we wniosku w
programie zadania dotyczących
przeprowadzenia zajęć
sportowych. 4) Wniosek pkt. IV
ppkt. 2 tabela "osoby
upoważnione" - brak wpisanej
drugiej osoby upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy.
Przedłożono kserokopia
dokumentacji (zaświadczenie z
Urzędu Miasta) nie opatrzona
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy (brak klauzuli i
podpisów).
Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-02-2019 r. do 15-

11-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 02-01-2019 r. do 15-112019 r.
1552

9970486

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Start"

Malawicze
Dolne

1553

10002187

ludowy klub sportowy
plon

garbatkaletnisko

1554

8727970

WOLBROMSKA
AKADEMIA PIŁKARSKA
- MŁODZI PRZEBOJEM

WOLBROM

1555

9839598

BHT Petra Płock

Płock

1556

9818893

KLUB SPORTOWY
ZORZA KOWALÓW

Kowalów

Brak załączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r.
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
2018 r. (w dodatkowej informacji
zawarta jest informacja, że klub w
2018 r. otrzymał dofinansowania
w wysokości 157 158,00 zł w
Wojewódzkiego Urzędu
Marszałkowskiego - środki
publiczne - natomiast we wniosku
podano kwotę 101 500,00 zł) 2)
Brak dołączonej do wniosku
upoważnienia dla członka
Zarządu. Zgodnie ze statutem §
30 "...wymagane jest
współdziałanie 2 osób spośród:
Prezesa, Wiceprezesa lub innego
upoważnionego członka
Zarządu...".
Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-07-2019 r. do 3108-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 01-09-2019 r. do 31-102019 r.
Podany we wniosku termin
realizacji zajęć sportowych
niespójny: - pkt. VI tabela "termin
i miejsce realizacji zajęć
sportowych" 01-04-2019 r. do 3009-2019 r., - pkt. VII "program
zadania" 01-05-2018 r. do 31-082017 r.
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 2018 r.

1557

9619003

Łebski Klub Jeździecki
z siedzibą w
Nowęcinie

Nowęcin

1558

9997874

Nowy Sącz

1559

9997677

Klub Sportowy
Chruślice Nowy Sącz
Uczniowski Klub
Sportowy Football
Academy Polkowice

1560

9068301

Uczniowski Klub
Sportowy Bursa
Puławy

Puławy

1561

8955666

Uczniowski Klub
Sportowy Kusy

Warszawa

1562

9868156

KLUB SPORTOWY
"WIERCHY"

RABKA-ZDRÓJ

1563

9061644

Kielecki Klub Jeździecki

Kielce

Polkowice

Brak podpisu na informacji
dodatkowej, bilans podpisany
jedynie przez prezesa, Statut
parafowany przez nie wiadomo
kogo i podpisany tylko przez
jedną osobę
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r.
Brak sprawozdania finansowego
za 2018 r. (Brak informacji o
kwocie otrzymanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy).
Brak sprawozdania finansowego
za 2018r. - 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 rachunek wyników i
bilans za rok 2017 ).
Błędnie wpisana kwota dotacji w
pkt. III Kwota otrzymanych
środków publicznych nie zgodnie
ze sprawozdaniem finansowym
(za 2018r. - we wniosku wpisana
kwota 150 958,64 a w
sprawozdaniu za 2018r. 196
203,14). Brak dodatkowych
informacji co do wykorzystanej
dotacji w 2018r.
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 55
500,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 60 000 00.
Wniosek nie spełnia wymogów
formalnych. Brak możliwości
weryfikacji okresu 3 lat
działalności klubu.

1564

8939504

Międzyszkolny Klub
Sportowy
"KARKONOSZE"-Sporty
Zimowe Jelenia Góra

Jelenia Góra

1565

9631169

UKS Dargon Smolice

Smolice

1566

9620725

Miejski Ludowy Klub
Sportowy ZNICZ w
Białej Piskiej

Biała Piska

1567

9803080

STOWARZYSZENIE
SZTUK I SPORTÓW
WALKI LEONIDAS

Krośnice

1568

9891764

Gminny Klub Sportowy
Szczytno

Szczytno

1569

8876339

Towarzystwo
Rolkarskie Skate2City

Grodzisk
Wielkopolski

Wniosek nie spełnia wymogów
formalnych. We wniosku
głównym poprawki piśmienne.
Wniosek podpisany przez osoby
nieupoważnione.
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
We wniosku III Kwota
otrzymanych środków
publicznych : 166 000,00zł
natomiast w informacji
dodatkowej w bilansie jest 186
000,00zł
Brak wymaganego dokumentu tj.
:sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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 (2018)
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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 :. za 2018
rok

1570

9463363

Klub Strzelectwa
Sportowego "Piast"
Bieruń

Bieruń

1571

9418406

Rawicki Klub Karate
Surem

Rawicz

1572

9421828

Uczniowski Klub
Sportowy DąbrówkaSynchro Poznań

Poznań

1573

8727742

Miejski Uczniowski
Klub Sportowy Sparta
Rzeszów

Rzeszów

1574

9475506

Klub Sportowy
"Radiator$"

Stąporków

Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy wynosi 59
342,00zł, natomiast we wniosku
pkt III. Kwota otrzymanych
środków publicznych wynosi 49
342,00zł
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
1) Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy, 2) Brak klauzuli
"za zgodność z oryginałem" wraz
z podpisem na bilansie
Brak w sprawozdaniu
finansowym( w rozumieniu art.
46 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,)
informacji o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy,
Brak wymaganych dokumentów :
1) wniosek, 2) sprawozdanie
finansowe w rozumieniu 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, 3) aktualny
odpis lub wydruk komputerowy z
Krajowego Rejestru Sądowego
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, 4)
statut wnioskodawcy
potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby
uprawnione/upoważnione do
reprezentowani wnioskodawcy.

1575

9571532

Międzyzakładowy
Ludowy Klub Sportowy
"Zenit" Chmielnik

Chmielnik

1576

9670373

Uczniowski Piłkarski
Klub Sportowy Poncio2010 Lidzbark

Lidzbark

1577

9758761

MUKS Sokół-Gumniska

Tarnów

1578

9612409

Nowomiejski Klub
Sportowy

Nowe Miasto
Lubawskie

1579

9636333

Ludowy Klub Sportowy
Orzeł Iwanowice

Biskupice

1580

9901052

Ludowy Klub Sportowy
"Dąb" w Dąbrowie
Białostockiej

Dąbrowa
Białostocka

Brak wymaganych dokumentów
tj.: sprawozdanie finansowe w
rozumieniu 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,
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (38 000 zł).
Brak sprawozdania finansowego,
dołączono tylko spr. z wykonania
zadania publicznego
Błędna reprezentacja. Zgodnie z
KRS wymagane są podpisy dwóch
osób: Prezesa lub jednego z
wiceprezesów i skarbnika.
Wniosek podpisał Prezes i 2 Vceprezesów.
Brak potwierdzenia w spr.
finansowym kwoty otrzymanych
dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy
wpisanej we wniosku (72 500 zł)
Brak informacji we wniosku o
liczbie zawodników w klubie (pkt
X)
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. We wniosku 140
000,00, w sprawozdaniu 157
000,00.

1581

9758653

Klub Sportowy
"MIĘDZYRZECZE"

Międzyrzecze
Dolne

1582

9196062

Klub Sportów Walki
Sokół Jarosław

Jarosław

1583

9570645

MKS Rabka-Zdrój

Rabka-Zdrój

1584

9766406

Lekkoatletyczny Klub
Sportowy "Resovia"
Rzeszów

Rzeszów

1585

9509996

RekreacyjnoWypoczynkowy Klub
Sportowy "SPARTA"

Biłgoraj

1586

9468772

Ludowy Klub Sportowy
"Klimontowianka"

Klimontów

Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych
otrzymanych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
pomiędzy wnioskiem (58 508 zł) a
sprawozdaniem finansowym
(61508 zł) Kopia statutu
niepotwierdzona za zgodność z
oryginałem
Niespójność pomiędzy kwotą
otrzymanych środków
publicznych. Kwota
zadeklarowana we wniosku to 19
600,00, a kwota w sprawozdaniu
finansowym to 29 600,00.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.),
zawierającego informację o
deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji za ostatni rok
obrachunkowy (tj. za 2018
r.).Brak wyszczególnienia dotacji
w sprawozdaniu finansowym oraz
dodatkowej informacji
uzupełniającej o wysokości
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych, która byłaby zgodna
z kwotą przedstawioną we
wniosku.
Niespójność kwoty dotacji
otrzymanych ze środków
publicznych pomiędzy wnioskiem
(10 000 zł) a spr. finansowym (59
500 zł)
Brak załączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r. (wniosek dotacyjny
złożony w 2019 r.)
1) Przedłożono kserokopia
statutu nie opatrzona
potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy. 2) Brak
załączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r. (wniosek dotacyjny
złożony w 2019 r.)

1587

8749778

9425659

Stowarzyszenie
Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej
SL SALOS
SKSiT Glosator

1588

Słupsk

Kraków

1589

9447428

UKS Kometa Obrowo

Dobrzejewice

1590

9791696

Uczniowski Klub
Sportowy RG LEGIA

WARSZAWA

1591

9472181

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
"WARMIA"

Lidzbark
Warmiński

1592

9493608

ULKS Włoszczowice

Włoszczowice

1593

9542457

Policyjny Klub
Sportowy "Gwardia
"Szczytno

Szczytno

1594

9436175

Akademicki Klub
Lekkoatletyczny
"Ursynów"

Warszawa

Brak załączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za
2018 r. (wniosek dotacyjny
złożony w 2019 r.)
Z programu zadania (pkt. VII
wniosku) wynika, że
wnioskodawca będzie realizował
zajęcia w zakresie jednej sekcji
(pływanie) a wnioskowana kwota
wynosi 15 000,00 zł. niezgodne z
ogłoszonym konkursem pkt. VI
ppkt. 8) „główne warunki
realizacji”.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy wpisanej we
wniosku (29 270 zł)
Wniosek złożony w 2019 r.,
natomiast dołączone
sprawozdanie finansowe jest za
2017.
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 25 000 zł, w spr.
finansowym koszty działalności
statutowej 73 110,50 zł. Brak
informacji dodatkowej do spr.
finansowego
Z dołączonego sprawozdania
finansowego nie wynika kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych za ostatni rok
obrachunkowy. Kwota we
wniosku 25 000 zł, w spr.
finansowym koszty działalności
statutowej 29 467,80 zł.
Brak sprawozdania finansowego i
statutu Niespójność daty
realizacji zadania pomiędzy pkt VI
a pkt VII we wniosku
Wersja papierowa wniosku
nadana 02.01.2019, dołączono
spr. finansowe za 2017 r, brak
spr. finansowego na 2018 r.

1595

8732060

Sulęciński Klub
Badmintona
,,Badminton4all"

Sulęcin

1596

9424167

SIERADZKI KLUB
KARATE
KYOKUSHINKAI

SIERADZ

1597

9434573

Bielawski Klub
Sportowy Swim Team
Bielawa

Bielawa

1598

8722174

Uczniowski Klub
Sportowy "Ognisko
Pracy Pozaszkolnej
Toruń"

Toruń

1599

9537219

Parafialny Uczniowski
Klub Sportowy
"ANTONIO"

Jarocin

1600

9567641

Mazurskie
Stowarzyszenie
Regionalne

Szuć

1601

9618171

LZS Pogoń Smętowo

Smętowo
Graniczne

1602

9594562

Gminne Towarzystwo
Sportowe Bojszowy

Bojszowy

Wersja papierowa wniosku
nadana 17.01.2019 r., więc kwota
otrzymanych środków
publicznych w roku
poprzedzającym złożenie
wniosku, powinna być wpisana ze
spr. finansowego za 2018 r.
Kwota we wniosku 0 zł, natomiast
kwota otrzymanych dotacji w spr.
finansowym za 2018 r. to 9 400
zł.
Wersja papierowa wniosku
nadana 02.01.2019, dołączono
spr. finansowe za 2017 r, brak
spr. finansowego na 2018 r.
Brak zaświadczania o wpisie do
ewidencji klubów sportowych.
Dołączono tylko wykaz wszystkich
organizacji w starostwie, z
którego nie wynika data
rejestracji klubu.
Brak upoważnienia dla osób
podpisujących wniosek. Zgodnie
ze statutem wymagane są
podpisy co najmniej dwóch
upoważnionych członków
Zarządu.
Niespójność kwoty dotacji ze
środków publicznych
otrzymanych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
pomiędzy wnioskiem (32 500 zł) a
sprawozdaniem finansowym (42
500 zł)
Brak sprawozdania finansowego
W pkt VI 2. wpisano trenera
zamiast Prezesa jako osobą do
reprezentowania wnioskodawcy
Brak statutu Niespójna kwota
otrzymanych dotacji ze środków
publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
pomiędzy wnioskiem (11 200 zł) a
spr. finansowym (39 850 zł)
Brak klauzuli za zgodność z
oryginałem na kopii spr.
finansowego Zgodnie z
reprezentacją w KRS do
zaciągania zobowiązań w kwocie
co najmniej 10 000 zł wymagana
jest również kontrasygnata

skarbnika, brak podpisu
skarbnika.

1603

9729353

Klub Sportowy
"Polonia" w Raczkach

Raczki

1604

9627849

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
"Olimp" Jaeżewo

Jeżewo

1605

9626574

Klub Piłkarski Olimpia
Sztum

Sztum

1606

9426755

LKS "BUK" RUDY

Rudy

1607

9727306

Uczniowski Klub
Sportowy Akademia
Piłkarska Szczecinek

Szczecinek

1608

9624663

Płońska Akademia
Futbolu

Płońsk

1609

9684828

Radomskie Centrum
Młodzieżowe

Radom

1610

9997166

Klub Sportowy Optima
Skawina

Skawina

1611

10073862

Klub Sportowy
Skorzewo

Skorzewo

Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę
podawczą.2)Wniosek niezgodny z
ogłoszonym programem
konkursowym Dział IX pkt. 8 ppkt.
2) "wymagane dokumenty" - brak
informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie dotacji w
2018 r.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Brak dołączonego do wniosku
sprawozdania finansowego za rok
2018.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.

1612

10121105

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Opocznie

Opoczno

1613

10114073

Suchy Las

1614

8576908

Sucholeskie
Stowarzyszenie
Taekwondo Instytut
Masters
Uczniowski Klub
Sportowy „Orzeł”
Skrzyszów

1615

9719988

Stowarzyszenie ŁKS
Koszykówka Kobiet

Łódź

1616

10236522

Uczniowski Klub
Sportowy Jeziorany Sekcja Warcabowa

Jeziorany

1617

9985831

UKS Jedynka

Wągrowiec

Skrzyszów

Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Brak złożonego wniosku w wersji
elektronicznej i papierowej
(wydrukowano wniosek
przykładowy ze strony MSiT – Ela
Testowa).
Wniosek niezgodny z ogłoszonym
programem konkursowym Dział
IX pkt. 8 ppkt. 3) „wymagane
dokumenty” - brak możliwości
weryfikacji daty rejestracji
ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu
na siedzibę klubu brak takiej
informacji.
Brak sprawozdania finansowego
w rozumieniu art. 46 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.), zawierające
informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze
środków publicznych za ostatni
rok obrachunkowy tj. 2018 r.
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze
statutem § 28 ("...wymagane są
podpisy dwóch osób spośród
następujących osób: Prezesa i Vce Prezesa łącznie lub Prezesa i
Skarbnika łącznie".)
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.

1618

10154959

Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
Citius Altius Fortius

Łódź

1619

9634422

Hokejowy Klub
Sportowy Tężniowcy

Ciechocinek

1620

10080519

Klub Sportowy „
Oranje Sport Konin”

Konin

1621

9439946

Uczniowski Klub
Sportowy "Jedynka"

Ciechocinek

1622

9625409

Gminny Ludowy
Zespół Sportowy

Sadki

1623

8955044

Wschowski Uczniowski
Ludowy Klub Sportowy
Korona Wschowa

Wschowa

1624

9716371

Uczniowski Klub
Sportowy "Łokietek
35"

Poznań

1625

10022893

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy Tęcza

Środa
Wielkopolska

1626

10234925

Piotrków
Trybunalski

1627

10198503

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
AKADEMIA PIŁKI
NOŻNEJ W
PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
Klub Tenisa Stołowego
„Victoria Spytkowice”

1628

10143135

Gminny Ludowy Klub
Sportowy Burza Nowa
Wieś Wielka

Nowa Wieś
Wielka

Spytkowice

Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.

Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Brak sprawozdania finansowego,
dołączono tylko część ze
sprawozdania z wykonania
zadania publicznego

1629

10127459

Uczniowski Klub
Sportowy
"Małachowianka"

Płock

1630

10142891

UKS FA Bogatynia

Bogatynia

1631

10189829

Uczniowski Klub
Sportowy "Gwoździk"
w Gwoźnicy Dolnej

Gwoźnica Dolna

1632

10100907

Ludowy Zespół
Sportowy Piast
Kobylnica

Gruszczyn

1633

10022462

Klub Sportów
Saneczkowych Beskidy

Bielsko-Biała

1634

10017951

Mosty

1635

8323246

1636

10061892

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
Płomień Mosty
Łaski Ludowy Klub
Sztuk Walki
Gminny Ludowy Klub
Sportowy KAMEX
Polichna

1637

10123771

Akademia Piłki
Siatkowej Orlik
Bolesław

Bolesław

1638

8254437

Opole

1639

10139313

Uczniowski Klub
Piłkarski "Gol"
Jacht Klub Koszalin

1640

9941797

Szkolny Klub Sportowy
Mega Gim Zawidz

Kraśnik

1641

10106492

UKS Sokół Sokoliniec

Sokoliniec

1642

9586962

Klub Karate Kyokushin
Wołomin

Wołomin

Łask
Polichna
czwarta

Koszalin

Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.
Wersja elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Dołączono spr. finansowe za 2017
r.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.
Przesłono wniosek w wersji
papierowej z 2018 r.
Wniosek złożony jedynie w
formie papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Przysłano wniosek z 2018 r.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.

1643

9588049

Gminna Organizacja
Sportu Zieloni
Koźminek
Usa Beach Volley
Lubsko
Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Szczypiorniak

1644

10069913

1645

8984832

1646

9498877

1647

10009777

1648

10183364

1649

9845419

1650

9955964

1651

10180589

1652

9724897

Gminny Ludowy Klub
Sportowy
"Sierakowianka"

Sierakowice
Lewe

1653

9196123

Staowarzyszenie Klub
Sportowy Korona
Zakrzewo

Zakrzewo

1654

10018713

Uczniowski Klub
Żeglarski w Piszu

Pisz

1655

10156066

LKS Polwica-Wierzbno

Wierzbno

1656

9601186

Klub Jeździecki
Raduszyn

Murowana
Goślina

1657

10183413

MKS Korona
Kożuchów

Kożuchów

1658

9720422

Uczniowski Klub
Sportowy TUZINEK

Gniezno

1659

9448529

UKS Orlik Klimontów

Klimontów

Fabryczny Klub
Sportowy Stal
Klub Sportowy Polonia
Bielany
Międzyszkolny Klub
Sportowy Jedynka
Uczniowski Klub
Tenisowy Winner
Wiejski Klub Sportowy
Rząśnik
LKS Stegny Wyszogród

Koźminek

Wersja elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.

Lubsko

Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.

Gorzyce Wielkie
Kraśnik
Bielany
Wrocławskie
Łódź
Kraków
Rząśnik
Wyszogród

Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
PUSTY Wniosek złożony
wyłącznie w wersji papierowej.
Wersja elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.
Wniosek złożony wyłącznie w
wersji papierowej. Wersja
elektroniczna nie została
przesłana na skrzynkę podawczą.

1660

8217389

Uczniowski Klub
Sportowy Młode Orły

Mszana Górna

Przesłano wniosek na
niewłaściwym formularzu Wniosek z Programu KLUB 2018

