
KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU w 2014 roku  
– WYKAZ WNIOSKÓW ZAWIERAJ ĄCYCH BRAKI FORMALNE 

 
Numer 

wniosku 
Wnioskodawca Projekt Braki formalne 

1 Miejski Klub 
Sportowy 

SUPLES w 
Krapkowicach 

Praca z dziećmi i 
młodzieżą uzdolnioną 
sportowo w kierunku 

zapasów w stylu 
wolnym 

Brak następujących załączników:  
a) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków   i strat, 
informacja dodatkowa) za rok 2013, 
b) deklaracja o zamiarze odpłatnego lun nieodpłatnego wykonania projektu, 
uwzgledniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu 
c) aktualne zaświadczenie OZZ z dnia 03.06.2013r 
 
 

2 Klub Karate – 
Do ENSO 

Krapkowice 

Mistrzostwa 
Województwa 

Opolskiego w Karate – 
o Puchar Burmistrza 

Krapkowic 

Braki w załącznikach: 
a) KRS – brak podpisów osób upoważnionych oraz za zgodność z oryginałem 
b) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, 

uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników 
projektu, 

c) lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych. 
3 Klub Karate – 

Do ENSO 
Krapkowice 

Prowadzenie Szkolenia 
Sportowego i 

Uczestnictwo w 
Zawodach 

Braki w załącznikach: 
a) KRS – brak podpisów osób upoważnionych oraz za zgodność z oryginałem 
b) deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, 

uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników 
projektu, 

c) lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych. 
Uwagi finansowe do złożonej oferty: 
- błąd w kwocie podanej słownie całkowitego kosztu projektu 
- błędy rachunkowe w punkcie V oferty – Przewidywane źródła finasowania 
projektu. 
 

6 Klub Sportowy 
"Otmęt" 

KS OTMĘT 
KRAPKOWICE – 

Braki w załącznikach: 
1) Wniosek został podpisany przez prezesa klubu ( a nie wszystkie uprawnione 



TWORZYMY RAZEM 
NOWĄ HISTORIĘ ! 

szkolenie i 
współzawodnictwo 

sportowe w dyscyplinie 
sportowej- piłka nożna  

osoby upoważnione do reprezentowania klubu ), 
2) Brak aktualnej licencji klubowej OZPN. 

 

7 Klub Sportowy 
„Otmęt” w 

Krapkowicach 

KS OTMĘT 
KRAPKOWICE – 

TWORZYMY RAZEM 
NOWĄ HISTORIĘ ! 

szkolenie i 
współzawodnictwo 

sportowe w dyscyplinie 
sportowej- piłka ręczna  

Braki w załącznikach: 
1) Wniosek został podpisany przez prezesa klubu ( a nie wszystkie 

uprawnione osoby upoważnione do reprezentowania klubu ), 
 

8 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Spiders” 

Krapkowice 

Szkolenie Młodych 
Piłkarzy 

Braki w załącznikach: 
1) brak sprawozdania merytorycznego za 2013r. 

Uwagi finansowe do złożonej oferty: 
- błąd w kwocie podanej słownie w pkt III oferty - kalkulacji przewidywanych 
kosztów realizacji projektu 
 

 
9 Klub Karate – do 

Shotokan w 
Krapkowicach 

Bezpieczny Zawodnik Braki w załącznikach: 
1) Statut - brak podpisów osób upoważnionych oraz za zgodność z oryginałem, 

2) Sprawozdanie merytoryczne – brak podpisu osoby upoważnionej, 
 

10 Klub Karate – do 
Shotokan w 

Krapkowicach 

Promujmy Gminę 
Krapkowice 

Braki w załącznikach: 
1) Statut - brak podpisów osób upoważnionych oraz za zgodność z oryginałem, 
2) Sprawozdanie merytoryczne – brak podpisu osoby upoważnionej, 

 
 

11 Klub Karate – do 
Shotokan w 

Karate- sposób na czynny 
wypoczynek i droga do 

Braki w załącznikach: 
1) Statut - brak podpisów osób upoważnionych oraz za zgodność z oryginałem, 



Krapkowicach sukcesu osobistego 2) Sprawozdanie merytoryczne – brak podpisu osoby upoważnionej, 
 

12 Ludowy Zespół 
Sportowy LZS 
DĄBRÓWKA 

GÓRNA 

Upowszechnianie 
kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji w 
środowisku wiejskim 

oraz podnoszenie 
poziomu sportowego 
dzieci i młodzieży 
realizowanego w 

okresie od 10.02.2014 
do 15.12.2014 

Uwagi finansowe do złożonej oferty: 
- błąd w kwocie podanej w tabeli kalkulacji całkowitego kosztu realizacji 
projektu 

 

13 Ludowy Zespół 
Sportowy 

Kórnica-Nowy 
Dwór 

Organizacja rozgrywek 
piłkarskich Ludowego 
Zespołu Sportowego w 

Kórnicy – Nowym 
dworze w 2014r. w 

kategorii trampkarzy, 
juniorów i seniorów 

Braki w załącznikach: 
1) Brak kwalifikacji osób, przy których udziale klub zamierza realizować 

projekt – oświadczenie o osobach funkcyjnych w klubie. 
2) Załączony statut stowarzyszenia jest niezgodny z zaświadczeniem o wpisie 

do ewidencji klubów sportowych. 

14 Opolski Klub 
Taekwon-do 

Taekwondo – skuteczny 
program rozwoju sportu 

na terenie Gminy 
Krapkowice w 2014 

roku 

Braki w załącznikach: 
a) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i 

strat, informacja dodatkowa) za rok 2013 lub za okres działalności – 
oświadczenie o dołączeniu dokumentu bez określenia konkretnego terminu – 
jak tylko będą przygotowane. Dołączono sprawozdanie za 2012 rok, 

b) lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych – oświadczenie. 
 

16 KLUB 
SPORTOWY 

„UNIA” 
Krapkowice 

Szkolenie dzieci i 
młodzieży w zakresie 

piłki nożnej zgodnie ze 
statutem realizowanego 

w okresie od dnia 
podpisania umowy do 

Braki w załącznikach:  
a) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu uprawiającego do udziału 

w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu – licencja ważna do końca 2013r. 

b) sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. lub za okres działalności dla podmiotów 
nowopowstałych 



15 grudnia 2014  c) listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników  
( tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której uczęszczają  
(w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie dokumentu 
uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych lub 
współzawodnictwie sportowym,  

d)  Brak potwierdzenia kwalifikacji wszystkich szkoleniowców wymienionych w 
sprawozdaniu merytorycznym na II półrocze 2013 r. 
Informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2013 na różnych szczeblach 

klas rozgrywkowych – brak podpisu 
Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, 
uwzgledniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu 

Uwagi finansowe do złożonej oferty: 
- błąd w zaokrągleniach liczb procentowych w tabeli przewidywanych źródeł 
finansowania projektu 

17 Sportowy Klub 
Wędkarstwa 
Karpiowego  

„Chlup” 

II Odrzańskie dni 
karpiowe – XI 

Memoriał Waldemara 
Nagaby. Eliminacje do 

Mistrzostw Polski 
Karpiarzy 

Braki formalne: 
Brak następujących załączników:  
a) licencję lub inny dokument uprawiający do udziału w rozgrywkach i zawodach 
odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego 
imieniu,  
b) sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 lub za okres działalności dla podmiotów 
nowopowstałych,  
c) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa) za rok 2013 lub za okres działalności,  
d) informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2013 na różnych 
szczeblach klas rozgrywkowych,  
e) listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników  
( tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której uczęszczają  
(w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie dokumentu 
uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych lub 
współzawodnictwie sportowym,  
f) deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, 
uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu, 



g) kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt. 
18 Klub Sportowy  

„Gladiatores” 
Krapkowice 

Rozwój młodzieży 
poprzez uczestnictwo w 

zawodach sportów 
chwytanych 

Brak następujących załączników:  
a) brak licencji lub innego dokumentu uprawiającego do udziału w rozgrywkach 

i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu 
działającego w jego imieniu ( lub oświadczenia o jej nieposiadaniu),  

19 UCZNIOWSKI 
KLUB 

SPORTOWY 
„CZWÓRKA” w 
Krapkowicach 

„Doskonalenie 
programu 

szkoleniowego z nauki 
gry w tenisa z 

wykorzystaniem 
nowych narzędzi pracy” 

Brak następujących załączników:  
a) licencję lub inny dokument uprawiający do udziału w rozgrywkach i zawodach 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego 
imieniu ( List referencyjny z 07.01.2013r. ) 

b) sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 lub za okres działalności dla podmiotów 
nowopowstałych,  

c)  informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2013 na różnych 
szczeblach klas rozgrywkowych,  

d) brak podpisu Prezesa klubu pod oświadczeniami złożonymi do projektu 
(informacja o dostarczeniu wymaganej w konkursie dokumentacji do dnia 
16.01.2014 r.).  

20 UCZNIOWSKI 
KLUB 

SPORTOWY 
„CZWÓRKA” w 
Krapkowicach 

„ Wznieś się na wyżyny 
i dołącz do tenisowej 

drużyny czyli 
popularyzacja tenisa 
poprzez realizowanie 

programu 
szkoleniowego wśród 
dzieci i młodzieży” 

Brak następujących załączników:  
a) licencję lub inny dokument uprawiający do udziału w rozgrywkach i zawodach 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego 
imieniu ( List referencyjny z 07.01.2013r. ) 

b) sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 lub za okres działalności dla podmiotów 
nowopowstałych,  

c) informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2013 na różnych 
szczeblach klas rozgrywkowych,  

d) brak podpisu Prezesa klubu pod oświadczeniami złożonymi do projektu 
(informacja o dostarczeniu wymaganej w konkursie dokumentacji do dnia 
16.01.2014 r.) 

 


