
WYKAZ WNIOSKÓW ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE  

– 

KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W 2023 ROKU 

 

Lp. Wnioskodawca Zadanie Braki formalne 

2 
Uczniowski Klub Sportowy "4-

Basket" 

Zajęcia sportowe 2023 - 

koszykówka 

Uwagi do oferty: 

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

gospodarczą, 

2) należy poprawić pkt II. 4. Harmonogram planowanych działań - błędna 

data realizacji zadania, 

3) należy uzupełnić pkt IV. Przewidywane źródła finansowania projektu   

o kwotę ogółem, 

4) należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

 

  

7 
Klub Sportowy "Unia" 

Krapkowice 

Rozwój Klubu Sportowego Unia 

Krapkowice w 2023 roku 

Uwagi do oferty: 

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

gospodarczą, 

2) należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 



7 
Klub Sportowy "Unia" 

Krapkowice 

Rozwój Klubu Sportowego Unia 

Krapkowice w 2023 roku 

 

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 2022 r. lub za okres działalności dla 

podmiotów nowopowstałych,  

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

dodatkowa) za 2021 rok lub za okres działalności,  

6) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2022 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 kwalifikacji 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. 



8 
Ludowy Zespół Sportowy Kórnica 

- Nowy Dwór 

Organizacja rozgrywek 

piłkarskich Ludowego Zespołu 

Sportowego w Kórnicy - Nowy 

Dworze w 2023 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, 

2) należy poprawić pkt III. 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów - 

kwota ogółem w kosztorysie jest błędna.  

9 
Ludowy Zespół Sportowy  

w Żywocicach 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji  

w środowisku wiejskim  

w zakresie tenisa stołowego 

Braki w załącznikach: 

1) brak statutu klubu lub innego dokumentu określającego przedmiot 

działalności klubu sportowego,  

2) brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 

projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od 

uczestników projektu. 

13 
Klub Sportowy "Gladiatores" 

Krapkowice 

Rozwój młodzieży poprzez 

uczestnictwo na zawodach 

sportów chwytanych 

Uwagi do oferty: 

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

w innym rejestrze, 

2) 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 2021 rok lub za okres działalności,  

3) lista szkolonych zawodników nie zawiera adresu zamieszkania, 

4) brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 

projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od 

uczestników projektu,  

5) brak kwalifikacji 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. 



15 
Klub Sportowy "PV VOLLEY" 

Krapkowice 

Piłka Siatkowa w Gminie 

Krapkowice 

Uwagi do oferty: 

1) należy poprawić pkt. III.1. Całkowity koszt projektu, pkt. III. 2. Kosztorys 

ze względu na rodzaj kosztów - ww. pozycje zawierają błędne kwoty, 

2) należy poprawić pkt. IV. Przewidywane źródła finansowania projektu - 

pozycja zawierają błędne kwoty. 

 

Braki w załącznikach: 

1) brak sprawozdania merytorycznego za 2022 r. lub za okres działalności dla 

podmiotów nowopowstałych, 

2) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2022 r. na różnych 

szczeblach klas rozgrywkowych. 

16 Otmęt Fans Klub Sportowy 
Piłka nożna dzieci w AP Otmęt 

na 2023 

Uwagi do oferty: 

1) należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

 

Braki w załącznikach: 

1) należy dostarczyć dokument dot. umocowania osób reprezentujący 

stowarzyszenie, 

2) brak licencji lub innego dokumentu uprawiającego do udziału   

w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego 

lub podmiotu działającego w jego imieniu,  

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

dodatkowa) za 2021 rok lub za okres działalności,  

4) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2022 r. na różnych 

szczeblach klas rozgrywkowych,  

5) lista szkolonych zawodników nie zawiera adresu zamieszkania. 

 

  



17 Otmęt Fans Klub Sportowy Piłka nożna w Otmęcie w 2023 

Uwagi do oferty: 

1) należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

 

Braki w załącznikach: 

1) należy dostarczyć dokument dot. umocowania osób reprezentujący 

stowarzyszenie, 

2) brak licencji lub innego dokumentu uprawiającego do udziału   

w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego 

lub podmiotu działającego w jego imieniu,  

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

dodatkowa) za 2021 rok lub za okres działalności,  

4) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2022 r. na różnych 

szczeblach klas rozgrywkowych,  

5) lista szkolonych zawodników nie zawiera adresu zamieszkania.  

18 
Klub Strzelecki Legion 

Krapkowice 

Zawody w Sporcie Strzeleckim 

"GRAND PRIX IQ 2" 

 

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 2022 r. lub za okres działalności dla 

podmiotów nowopowstałych,  

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

dodatkowa) za 2021 rok lub za okres działalności,  

4) brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2022 r. na różnych 

szczeblach klas rozgrywkowych,  

 



18 
Klub Strzelecki Legion 

Krapkowice 

Zawody w Sporcie Strzeleckim 

"GRAND PRIX IQ 2" 

5) 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, 

6) brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 

projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od 

uczestników projektu,  

7) brak kwalifikacji 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. 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic  

/-/ Andrzej Kasiura 


