
KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W 2018 ROKU  
– WYKAZ WNIOSKÓW ZAWIERAJ ĄCYCH BRAKI FORMALNE 

 
Numer 

wniosku 
Wnioskodawca Projekt Braki formalne 

2. Ludowy Zespół 
Sportowy  

w Dąbrówce Górnej 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i 
rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie 

piłki nożnej. 

Uwagi do oferty: 
1) Należy wyjaśnić poz. 8,9,17 i 18 w kosztorysie. 
2) Należy skorygować tabelę z przewidywanymi źródłami 

finansowania projektu (procenty do dwóch miejsc po 
przecinku). 

Braki w załącznikach: 
Brak sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 
3. Okręg Polskiego 

Związku 
Wędkarskiego, Koło 
PZW Krapkowice-

Otmęt 

Mistrzostwa Okręgu PZW Opole  
w Wędkarstwie Rzutowym  

Uwagi do oferty: 
1) Punkt I.12 b opisać przedmiot działalności 

gospodarczej, 
2) Należy skorygować tabelę z przewidywanymi 
źródłami finansowania projektu (procenty do dwóch 
miejsc po przecinku), 

3) Punkt IV.2 należy opisać skąd pochodzić będą środki 
własne, 

4) Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 
Braki w załącznikach: 

1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 
uprawiającego do udziału w rozgrywkach i zawodach 
odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu.  

2) Brak sprawozdania merytorycznego za 2017 r., 
3) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych  

za 2017 r., 
4) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 

za 2017 r. na różnych szablach klas rozgrywkowych; 
5) Brak listy 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,  

6) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub 
nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniając 
planowaną wysokość pobieranych wpłat od 
uczestników projektu, 

7) Brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
osób, przy udziale których klub zamierza realizować 
projekt. 

4. Okręg Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego, Koło 
PZW Krapkowice-

Otmęt 

Halowe Zawody w Wędkarstwie Rzutowym 
Okręgu PZW Opole o Puchar Burmistrza 

Krapkowic Andrzeja Kasiury. 

Uwagi do oferty: 
1) Punkt I.12 b opisać przedmiot działalności 

gospodarczej, 
2) Należy skorygować tabelę z przewidywanymi 
źródłami finansowania projektu (procenty do dwóch 
miejsc po przecinku), 

3) Punkt IV.2 należy opisać skąd pochodzić będą środki 
własne, 

4) Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 
Braki w załącznikach: 

1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 
uprawiającego do udziału w rozgrywkach i zawodach 
odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu.  

2) Brak sprawozdania merytorycznego za 2017 r., 
3) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych  

za 2017 r., 
4) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 

za 2017 r. na różnych szablach klas rozgrywkowych; 
5) Brak listy 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,  

6) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub 
nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniając 
planowaną wysokość pobieranych wpłat od 
uczestników projektu, 

7) Brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
osób, przy udziale których klub zamierza realizować 
projekt. 

5. Uczniowski Klub 
Sportowy „Spiders” 

Krapkowice 

Szkolenie piłkarzy UKS Spiders Krapkowice 
w 2018 r. 

Uwagi do oferty: 
1) Poz. 4. kosztorysu niezgodna z ogłoszeniem 

konkursowym - wkład własny 10% rozumiany jako 
potwierdzony dokumentami wkład finansowy 
pochodzący z innego niż budżet gminy Krapkowice 
źródła finasowania, 

2) Punkt IV.2 należy opisać skąd pochodzić będą środki 
własne, 

3) Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 
Braki w załącznikach: 

1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 
uprawiającego do udziału w rozgrywkach i zawodach 
odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu, w razie 
nieposiadania oświadczenie o nie posiadaniu licencji, 

2) Brak listy 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. 
 



6. Uczniowski Klub 
Sportowy „Spiders” 

Krapkowice 

Rozwój sekcji pływackiej UKS Spiders 
Krapkowice w 2018 

Uwagi do oferty: 
1) Punkt III.1 poprawić Całkowity koszt projektu 

(słownie), 
2) Należy skorygować tabelę z przewidywanymi 
źródłami finansowania projektu (procenty do dwóch 
miejsc po przecinku), 

3) Punkt IV.2 należy opisać skąd pochodzić będą środki 
własne, 

4) Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 
 

7. Klub Sportowy 
„UNIA” Krapkowice 

Rozwój KS Unia Krapkowice  
w 2018 roku 

Uwagi do oferty: 
1) Poz. 4. kosztorysu niezgodna z ogłoszeniem 

konkursowym - wkład własny 10% rozumiany jako 
potwierdzony dokumentami wkład finansowy 
pochodzący z innego niż budżet gminy Krapkowice 
źródła finasowania, 

2) Należy skorygować tabelę z przewidywanymi 
źródłami finansowania projektu (procenty do dwóch 
miejsc po przecinku), 

3) Punkt IV.2 należy opisać skąd pochodzić będą środki 
własne, 

4) Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 
Braki w załącznikach: 

5) Brak sprawozdania merytorycznego za 2017 r., 
6) Brak listy 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. 

9 Klub Karate – do 
Shotokan 

Karate olimpijskie – mój aktywny 
wypoczynek 

Uwagi do oferty: 
1) Należy skorygować tabelę z przewidywanymi 
źródłami finansowania projektu (procenty do dwóch 



miejsc po przecinku), 
2) Punkt IV.2 należy opisać skąd pochodzić będą środki 

własne. 
 

10. Ludowy Zespół 
Sportowy  

w Żywocicach 

Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i 
rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie 

piłki nożnej 

Uwagi do oferty: 
Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 
Brak sprawozdania merytorycznego za 2017 r., 
 

11. Ludowy Zespół 
Sportowy  

w Żywocicach 

Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i 
rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie 

tenisa stołowego 

Uwagi do oferty: 
Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 
Brak sprawozdania merytorycznego za 2017 r., 

12.  Stowarzyszenie 
Sportowo – 

Strzeleckie KALIBER 
44 

Wyposażenie Stowarzyszenia Sportowo – 
Strzeleckiego Kaliber 44 w sprzęt niezbędny 

do poprawy jakości realizacji jego celów 
statutowych 

Uwagi do oferty: 
1) Punkt II.2  należy określić miejsce wykonywania 

zadania (np. Gmina Krapkowice, Rogów 
Opolski), 

2) Punkt II.4 należy przedstawić harmonogram 
planowanych działań tzn. opisać w kolejności 
jakie wnioskodawca zamierza podjąć działania 
przy realizacji projektu w 2018 roku.  

3) Należy skorygować tabelę z przewidywanymi 
źródłami finansowania projektu (procenty do 
dwóch miejsc po przecinku), 

4) Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 
Braki w załącznikach: 

1) Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem 
statutu klubu przez osoby upoważnione do 
reprezentowania klubu, 

2) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 
uprawiającego do udziału w rozgrywkach 
i zawodach odpowiedniego polskiego związku 
sportowego lub podmiotu działającego w jego 
imieniu, w przypadku braku licencji proszę o 
podanie powodu braku, 



3) Brak sprawozdania merytorycznego za 2017 r., 
4) Brak sprawozdania finansowego za 2017 r.(bilans, 

rachunek wyników, informacja dodatkowa) proszę 
określenie daty do kiedy zostanie dostarczone, 

5) Brak informacji o osiągniętych wynikach 
sportowych za 2017 r. na różnych szablach klas 
rozgrywkowych; 

6) Brak listy 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, 

7) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub 
nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniając 
planowaną wysokość pobieranych wpłat od 
uczestników projektu, 

8) Brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
osób, przy udziale których klub zamierza 
realizować projekt.  

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku 
lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania 
winny zostać podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie 
kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone 
„stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” przez osoby 
upoważnione do reprezentowania klubu. 

14.  Klub Sportowy 
„Otmęt”  

w Krapkowicach 

HANDBALL – WE LIKE IT! 
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w 

dyscyplinie piłka ręczna. 

Uwagi do oferty: 
1) Należy skorygować tabelę z przewidywanymi 
źródłami finansowania projektu (procenty do 
dwóch miejsc po przecinku), 

Należy wyjaśnić informację zawartą w deklaracji  o zamiarze 
odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu. 



15. 
 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Czwórka”  

w Krapkowicach  

Od przedszkola do … US OPEN – program 
szkoleniowy obejmujący naukę gry w tenisa 

ziemnego dzieci  
i młodzieży 

Uwagi do oferty: 
1) Punkt III.2 należy poprawić sumę w tabeli 

kosztorysowej. 
2) Punkt IV poprawić tabelę z przewidywanymi 
źródłami finasowania projektu. 

3) Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 
Braki w załącznikach: 

1) Brak sprawozdania merytorycznego za 2017 r., 
2) Brak sprawozdania finansowego za 2017 r.(bilans, 

rachunek wyników, informacja dodatkowa) proszę 
określenie daty do kiedy zostanie dostarczone, 

3) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 
za 2017 r. na różnych szablach klas rozgrywkowych; 

4) Brak listy 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 z 2017 roku. 
 

16. Miejski Klub 
Sportowy SUPLES  
w Krapkowicach 

Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną 
sportowo w kierunku zapasów w stylu 

wolnym 

Uwagi do oferty: 
1) Punkt IV.2 należy opisać skąd pochodzić będą środki 

własne, 
2) Należy uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 

 
17. Klub Sportowy  

PV Volley 
Krapkowice 

Piłka Siatkowa w Gminie Krapkowice Uwagi do oferty: 
1) Uzupełnić punkt I.12 b, 
2) Podpisy osób upoważnionych po ofertą w złym 

miejscu. 
18. Klub Sportowy 

„Gladiatores”  
Krapkowice 

Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w 
zawodach sportów chwytanych 

Braki w załącznikach: 
1) Brak listy 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, 

2) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 
za 2017 r. na różnych szablach klas rozgrywkowych; 
 

 


