
WYKAZ WNIOSKÓW ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE  

–  

KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W 2022 ROKU 

Numer 

wniosku 
Wnioskodawca Zadanie Braki formalne 

3. 
Opolski Klub 

Taekwondo 

Taekwondo - program 

rozwoju sportu na terenie 

Gminy Krapkowice  

w 2022 roku poprzez 

szkolenie sportowe  

i uczestnictwo  

w rywalizacji sportowej 

Uwagi do oferty: 

Należy uzupełnić pkt II. 4 o liczbę adresatów, długość i ilość spotkań 

treningowych oraz szkoleniowych. 

Braki w załącznikach: 

1) brak statutu klubu lub innego dokumentu określającego przedmiot 

działalności klubu sportowego,  

2) brak aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji 

lub innego dokumenty potwierdzającego status prawny klubu sportowego i 

umocowanie osób go reprezentujących, 

3) brak licencji lub innego dokumentu uprawiającego do udziału w 

rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 

podmiotu działającego  

w jego imieniu,  

4) brak sprawozdania merytorycznego za 2021 r. lub za okres działalności 

dla podmiotów nowopowstałych,  

5) brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa) za 2020 rok lub za okres działalności,  

6) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2021 r. na 

różnych szczeblach klas rozgrywkowych,  

7) brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych 

zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której 

uczęszczają (w przypadku uczniów), numeru posiadanej licencji ewentualnie 

dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach 

ligowych lub współzawodnictwie sportowym, 

8) brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 



projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od 

uczestników projektu,  

9) brak dokumentu potwierdzającego kwalifikacje osób, przy udziale 

których klub zamierza realizować projekt.  

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

klubu. 

4. 

Klub Sportowy 

"Gladiatores" 

Krapkowice 

Rozwój młodzieży 

poprzez uczestnictwo na 

zawodach sportów 

chwytanych 

Uwagi do oferty: 

Należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 

1) brak aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji 

lub innego dokumenty potwierdzającego status prawny klubu sportowego i 

umocowanie osób go reprezentujących, 

2) brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa) za 2020 rok lub za okres działalności,  

3) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2021 r. na 

różnych szczeblach 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), numeru posiadanej licencji ewentualnie 

dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach 

ligowych lub współzawodnictwie sportowym, 

5) brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 

projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od 

uczestników projektu,  

6) brak dokumentu potwierdzającego kwalifikacje osób, przy udziale 

których klub zamierza realizować projekt. 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

klubu. 



7. 

Uczniowski Klub 

Sportowy "4-

Basket" 

Zajęcia sportowe 2022 - 

koszykówka 

Uwagi do oferty: 

1) należy uzupełnić pkt I. 5) nr NIP oraz nr REGON, 

2) należy uzupełnić pkt I. 8) nazwa banku i numer rachunku, na który 

przekazana ma być dotacja, 

3) należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 

1) brak 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 2021 r. lub za okres działalności 

dla podmiotów nowopowstałych,  

3) brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa) za 2020 rok lub za okres działalności,  

4) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2021 r. na 

różnych szczeblach klas rozgrywkowych.  

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

klubu. 

8. 
Klub Karate - do 

SHOTOKAN 

Aktywizacja ruchowa 

dzieci i młodzieży poprzez 

udział w treningach karate 

i rywalizacji sportowej 

Uwagi do oferty: 

1) należy poprawić pkt II. 5 - przedmiotem dotacji mogą być jedynie stypendia 

sportowe udzielane zawodnikom, do katalogu wydatków nie zaliczają się 

nagrody dla zawodników i trenerów, 

2) należy poprawić pkt III - w tabeli poz. 2, poz. 3 i poz. 6 - wykazane koszty 

są niezgodne z katalogiem wydatków ujętych w szczegółowych warunkach 

otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na 

terenie Gminy Krapkowice w 2022 roku. 

9. 

Uczniowski Klub 

Sportowy DELFIN 

Krapkowice 

Wsparcie rozwoju sportu 

pływaków Uczniowskiego 

Klubu Sportowego 

DELFIN Krapkowice w 

2022 r. 

Uwagi do oferty: 

1) należy uzupełnić pkt I. 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w 

innym rejestrze, 

2) należy uzupełnić pkt I. 12) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność 

gospodarczą, 

3) należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 



Braki w załącznikach: 

1) brak 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 2021 r. lub za okres działalności 

dla podmiotów nowopowstałych,  

3) brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych 

zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której 

uczęszczają (w przypadku uczniów), numeru posiadanej licencji ewentualnie 

dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach 

ligowych lub współzawodnictwie sportowym. 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

klubu. 

10. 

Ludowy Zespół 

Sportowy w 

Żywocicach 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu i 

rekreacji w środowisku 

wiejskim  

w zakresie tenisa 

stołowego 

Braki w załącznikach:  

1) brak podpisów osób upoważnionych na sprawozdaniu finansowym 

(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za 2020 rok lub za 

okres działalności - oryginały dokumentów załączanych do wniosku winny 

zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu 

natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać     poświadczone 

„stwierdzam zgodność kopii ich z oryginałem” przez osoby upoważnione do 

reprezentowania klubu, 

2) listy szkolonych zawodników należy uzupełnić o adres ich zamieszkania. 

11. 

Ludowy Zespół 

Sportowy w 

Żywocicach 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu i 

rekreacji w środowisku 

wiejskim w zakresie piłki 

nożnej 

Braki w załącznikach:  

1) brak podpisów osób upoważnionych na sprawozdaniu finansowym 

(bilansie, rachunku wyników, informacji dodatkowej) za 2020 rok lub za 

okres działalności - oryginały dokumentów załączanych do wniosku 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. 

12. 

Klub Sportowy 

"Otmęt" w 

Krapkowicach 

7-metr. Szkolenie  

i współzawodnictwo 

sportowe w dyscyplinie 

piłka ręczna 

Braki w załącznikach:  

1) brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa) za 2020 rok lub za okres działalności,  

2) listy szkolonych zawodników należy uzupełnić o adres ich zamieszkania. 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

klubu. 

13. 

Klub Sportowy "PV 

VOLLEY" 

Krapkowice 

Piłka Siatkowa w Gminie 

Krapkowice 

Uwagi do oferty: 

1) należy poprawić pkt III. 1. Całkowity koszt projektu - kwota podana 

cyfrowo oraz słownie jest błędna.  

Braki w załącznikach: 

1) brak sprawozdania merytorycznego za 2021 r. lub za okres działalności 

dla podmiotów nowopowstałych,  

2) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2021 r. na 

różnych szczeblach klas rozgrywkowych,  

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

klubu. 

14. 

Ludowy Zespół 

Sportowy Kórnica - 

Nowy Dwór 

Organizacja rozgrywek 

piłkarskich Ludowego 

Zespołu Sportowego  

w Kórnicy - Nowy 

Dworze  

w 2022 r. 

Uwagi do oferty: 

1) należy uzupełnić pkt II. 4 o liczbę adresatów, długość i ilość spotkań 

treningowych oraz szkoleniowych, należy użyć miar adekwatnych dla danego 

zadania.  

Braki w załącznikach:  

1) brak podpisów osób upoważnionych na sprawozdaniu finansowym 

(bilansie, rachunku wyników, informacji dodatkowej) za 2020 rok lub za 

okres działalności - oryginały dokumentów załączanych do wniosku 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. 



15. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

Akademia Piłkarska 

Otmęt Krapkowice 

Szkolenie piłkarskich 

talentów w Gminie 

Krapkowice 

Uwagi do oferty: 

1) należy uzupełnić pkt V. 2. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji 

projektów z zakresu rozwoju sportu finansowych ze środków publicznych, 

2) należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 

1) brak statutu klubu lub innego dokumentu określającego przedmiot 

działalności klubu sportowego,  

2) brak aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji 

lub innego dokumenty potwierdzającego status prawny klubu sportowego i 

umocowanie osób go reprezentujących, 

3) brak sprawozdania merytorycznego za 2021 r. lub za okres działalności 

dla podmiotów nowopowstałych,  

4) brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa) za 2020 rok lub za okres działalności,  

5) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2021 r. na 

różnych szczeblach 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), numeru posiadanej licencji ewentualnie 

dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach 

ligowych lub współzawodnictwie sportowym, 

7) brak dokumentu potwierdzającego kwalifikacje osób, przy udziale 

których klub zamierza realizować projekt. 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

klubu. 

17. 
Otmęt Fans Klub 

Sportowy 

Wyższa liga, większe 

potrzeby 

Uwagi do oferty: 

1) należy uzupełnić pkt III. 3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie 

kosztorysu,  

2) należy uzupełnić pkt IV. 2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę 

środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona  

w ramach środków własnych lub innych, 



3) należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 

1) należy dostarczyć dokument dot. umocowania osób reprezentujących 

klub sportowy, 

2) brak podpisów osób upoważnionych na sprawozdaniu finansowym 

(bilansie, rachunku wyników, informacji dodatkowej) za 2020 rok lub za 

okres działalności - oryginały dokumentów załączonych do wniosku 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. 

18. 

Stowarzyszenie 

Szachistów 

"Hetman 

Krapkowice" 

Jednolita identyfikacja 

szachistów "Hetman 

Krapkowice" 2022 

Braki w załącznikach: 

1) brak sprawozdania merytorycznego za 2021 r. lub za okres działalności 

dla podmiotów nowopowstałych,  

2) brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa) za 2020 rok lub za okres działalności,  

3) brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych 

zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której 

uczęszczają (w przypadku uczniów), numeru posiadanej licencji ewentualnie 

dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach 

ligowych lub współzawodnictwie sportowym.  

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

klubu. 

 

 

 

 Burmistrz Krapkowic 

   /-/ Andrzej Kasiura 


