Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Wniosek złożony na niewłaściwym druku (błędny formularz wniosku). 2) Błędnie podano we
wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 03.04.2017 r. zamiast 01.07.2017 r. 3) Brak
załączonego do wniosku statutu.

1

5082090 LKS 07 Markowice

Racibórz

2

5083212 Klub Sportowy Siódemka Tychy

Tychy

wniosek złożony na nieprawidłowym formularzu (z I naboru wniosków), nie podlega dalszej ocenie

3

5084443 Klub Sportowy Pogoń Świerzawa

Świerzawa

wniosek złożony na błędnym formularzu

4

5323364 Klub Sportowy "Dąbrovia"Wielogłowy

Wielogłowy

przesłano wniosek na niewłaściwym formularzu (Program Klub 1)

5

5326522

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy
"ECHO"

Twardogóra

- wniosek złożono na niewłaściwym formularzu

Jawor

1) Wniosek złożony na niewłaściwym druku (błędny formularz wniosku). 2) Błędnie podano we
wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 18.04.2017 r. zamiast 01.07.2017 r. 3) Podana we
wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu
(specyfikacja)". 4) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/rachunek zysków i
strat za 2016 r (klub przedłożył jedynie sprawozdanie końcowe z wykonanego zadania
publicznego). 5) Statut nie opatrzony potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" na każdej
stronie. 6) Wniosek pkt. IV ppkt. 2 - brak wpisanej drugiej osoby upoważnionej zgodnie z
reprezentacją. 7) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej
kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (nie rozpisano wkładu własnego).

BIELSKO-BIAŁA

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu Data realizacji w pkt. VI od 201704-01

Jaworskie Towarzystwo Sportowe
Jawor

6

5401652

7

5403332 LKS ZAPORA WAPIENICA

8

Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportów i
5403667 Turystyki Górskiej i Nizinnej
Pszczyna
"WICHURA"

1) Wniosek złożony na niewłaściwym druku (błędny formularz wniosku). 2)Błędnie podano we
wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 03.04.2017 r. zamiast 01.07.2017 r. 3) We wniosku
w pkt. X ppkt. 1 brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia. 4) Podana we
wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania ilość sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)". 5)
Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania. 6) Wniosek pkt. VII Program zadania - zbyt mała ilość prowadzonych zajęć
sportowych/treningów (tylko raz w miesiącu).

9

Stowarzyszenie Kulturalno 5425382 Turystyczne "ZEK Radymno" w
Radymnie

1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór

Radymno
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

10

5425903 KS Meble Wójcik Elbląg

Elbląg

11

5428761 Klub Sportowy Cross Fight Radom

Radom

12

5449219 Klub Sportowy Unia Bieruń Stary

Bieruń

13

5481045

Sportowe Piłkarskie Stowarzyszenie
Olimpic Gdańsk

Gdańsk

14

5506514

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
OLIMPIK w LUBICHOWIE

Lubichowo

15

5510740

Ludowy Klub Sportowy „Plon” Błotnica
Błotnica Strzelecka
Strzelecka

16

5718554 Ludowy Klub Sportowy Dobrzanka
Klub Sportowy Basket-Transfer z
5718883
siedzibą w Chojnicach

17

Dobra
Chojnice

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Wniosek złożony na niewłaściwym druku (błędny formularz wniosku). 2) Brak załączonego do
wniosku sprawozdania finansowego/rachunek zysków i strat za 2016 r. 3) Statut nie opatrzony
potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione/uprawnione do
reprezentowania klubu.
1 )wniosek złożony na błędnym formularzu tj z I naboru 2) termin realizacji zadania niezgodny z
ogłoszonym Programem 2017, II nabór
1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór 2) brak klauzuli "za
zgodność z oryginałem" w statucie " 3) dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania
zobowiązań finansowych, majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagana jest
współdziałanie dwóch osób:prezesa i upoważnionego członka zarządu", brak upoważnienia dla
członka zarządu 4) Brak kwoty dotacji ze środków publicznych w poprzednim roku w załaczonych
dokumentach
1) Wniosek złożony na niewłaściwym druku (błędny formularz wniosku). 2) Brak załączonych do
wniosku wymaganych dokumentów (statut, aktualny wypis z KRS/starosty, sprawozdanie
finansowe/rachunek zysków i strat za 2016 r.)
Brak informacji potwierdzającej datę rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji.
Ponadto brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych
dotacji
1) Wniosek złożony na niewłaściwym druku (błędny formularz wniosku). 2) Błędnie podano we
wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.05.2017 r. zamiast 01.07.2017 r. 3) Niespójność
ilości sprzętu pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - folie taktyczne - 5 szt., a kalkulacją
kosztów finansowych - folie taktyczne 4 szt.
zgodnie z KRS brak upoważnienia dla skarbnika
1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór 2)brak pozycji
dotacje w bilansie lub rachunku zysków i strat

Gaj

w kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania nie został
uwzględniony/rozpisany wkład własny 2 000 zł do prowadzenia zajęć sportowych. Ponadto,
dofinansowanie do obozu sportowego zostało skalkulowane: 20 osób * 400 zł = 8 000 zł - w
preliminarzu kosztów finansowych w pkt. VIII organizacja zgrupowania 6 000 zł.

Nowęcin

1) brak daty wpisu do ewidencji na zaświadczeniu

5719695 Klub Sportowy "ZABEŁCZE"

Nowy Sącz

- brak szczegółowej kalkulacji odnośnie sprzętu sportowego , - Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2
zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje rozpoczęcie zajęć 02-01-2017)

5720033 Uczniowski Klub Sportowy Grot

Chynów

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.02.2017 r. zamiast
01.07.2017 r.

18

5719346 UKS Victoria Gaj

19

5719460

20
21

Łebski Klub Jeździecki z siedzibą w
Nowęcinie
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Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji
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Przyczyny odrzucenia wniosku

22

5720713

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej SALOS-WODNA

Łódź

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania (obóz sportowy, wynajem obiektów sportowych).

23

5721866

Uczniowski Klub Sportowy III LO w
Zamościu

Zamość

we wniosku nr 5815916 prośba o anulowanie tego wniosku

24

5722417 Uczniowski Klub Sportowy "Liberator"

25

5723986

26

5724254 BiegamBoLubię Gubin

27

5724318

28

5724349 Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu

Gliwice

1) VIII.Preliminarz kosztów finansowych.błędna kalkulacja ( wynika , że zajecia będzie prowadzić 5
trenerów, a w tabeli "liczba prowadzacych zajęcia"wpisanych jest 26trenerów

29

5724610 Ludowy Klub Sportowy Rusocin

Rusocin

- termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII i kalkulacją
kosztów finansowych pkt. VIII - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych

30

5724644 Nowa Jutrzenka Cegłów

Cegłów

1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór

31

5724950 Krakowski Klub Narciarski Siepraw-Ski

Kraków

brak charakterystyki planowanych do pobrania opłat w pkt IX wniosku

32

5725997

Morawica

34

5726282 Łochowski Klub Sportowy w Łochowie

Łochów

rozbieżność w ilości kupowanego sprzętu między pkt VI wniosku a kalkulacją finansową

35

5726464 KLUB SPORTOWY ZAWKRZE MŁAWA

MŁAWA

1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór 2)brak
szczegółowej kalkulacji sprzętu sportowego

36

5726903

OSTRÓWEK

1) Brak załączonego do wniosku statutu.

Babimost

1) brak daty wpisu do ewidencji na zaświadczeniu

33

37

Towarzystwo Sportowe Gwardia
Warszawa

Uczniowski Klub Sportowy "5 plus 1
Opole"

Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i
Zdrowia Klub Karate Morawica
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
5726109
Konstancin-Jeziorna

LUDOWY KLUB SPORTOWY
"OSTROWEK"
5726945 UKS Fenomen Babimost

Nieszkowice Wielkie
Warszawa
Gubin

Opole

Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak sprawozdania finansowego/
rachunku zysków i strat
wnioskodawca zakłada prowadzenie zajęc judo 10 miesięcy, można dofinansować tylko jeden
obóz( rozpisano 3 w tym jeden poza terminem realizacji zadania - piłkarski)
- reprezentacja niezgodna ze statutem- brak podpisu skarbnika - brak daty rejestracji klubu na
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu nieprawidłowa kalkulacja kosztów finansowych- prowadzenie zajęć
Do rachunku zysków i start nie została dołączona informacja dodatkowa zawierająca informację o
wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. W zestawieniu jest pozycja dotacje
- 0 zł. We wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych 1 000 zł. Jednocześnie w
pkt. X 3 Wnioskodawca opisał, że klub swoją działalność statutową realizuje pozyskując środki
finansowe z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Miasta, jak również od lokalnych
sponsorów.

Błąd rachunkowy w kalkulacji kosztów (zakup sprzętu)- niespójność między kalkulacją kosztów a
preliminarzem kosztów
1) Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji ponieważ na wypisie z ewidencji starosty właściwego
Konstancin-Jeziorna
ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

3/75

Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
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38

5727225 Klub Sportowy Pogoń Połczyn-Zdrój

Połczyn-Zdrój

39

5728157 Międzyszkolny Klub Sportowy

Otmuchów

40

5728550

41

5728572

42

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy
"SKRZYSZÓW"

Skrzyszów

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole
Kostomłoty Drugie
Szkół w Kostomłotach
Uczniowski Międzyszkolny Klub
5728731
Zgierz
Sportowy Zgierz

43

Uczniowski Klub Sportowy "DUNIN" prz
Biskupice
5729304 Szkole Podstawowej w Biskupicach
Zabaryczne
Zabarycznych

44

5729394 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY"REGLE" KOŚCIELISKO

45

5729562 Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz

46

5729624

47

Uczniowski Klub Sportowy Czwórka
Białystok
Piłkarski Klub Sportowy Wiekowianka
5729835
Wiekowo

Inowrocław

Przyczyny odrzucenia wniosku
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem (brak klauzuli)
kwota dotacji we wniosku(0 zł) różni się od kwoty w rachunku zysków i strat (27 000 zł)
1) IV.Dane wnioskodawcy pkt 2.osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy - nie
uzupełnione pole 2) VIII.Preliminarz kosztów finansowych.błędna kalkulacja ( wynika , że zajecia
będzie prowadzić 12 trenerów, a w tabeli "liczba prowadzacych zajęcia"wpisanych jest 2 trenerów)
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 3 - brak daty wpisu do ewidencji
1) We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia
(wpisano "0").
1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania (brak rozpisanego wkładu własnego). 2) Wniosek pkt.
IV ppkt. 2 osoby upoważnione do reprezentowanie wnioskodawcy wpisano Skarbnika zamiast
Sekretarza.
1) deklarowana kwota dotacji we wniosku 97 736,00zł a wbilansie 90 000,00zł, natomiast we
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego 122 886,00zł
brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku

Białystok

brak szczegółowej kalkulacji odnośnie sprzętu sportowego

Wiekowo

1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór

48

5732820 UKS,,Butterfly"

Łomża

49

5733131 Klub Sportowy Kasztelan Żarnów
Uczniowski Klub Sportowy Junior
5733529
Niedźwice

Żarnów

Do rachunku wyników i strat nie została dołączona informacja dodatkowa zawierająca informację
o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r., potwierdzająca otrzymaną
dotację w kwocie 10 000 zł.
- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych

Niedźwice

brak charakterystyki planowanych do pobrania opłat w pkt IX wniosku

51

5733779 Kościerski Klub Karate-Do "Seiunchin"

Kościerzyna

52
53

5733949 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka
5734058 MKS Sparta Szamotuły

Działdowo
Szamotuły

54

5734384 Gminny Ludowy Klub Sportowy Wysoka Wysoka

50

Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy, NIE umożliwia weryfikacji daty wpisu do ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy
- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu
Brak podpisów i klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie Statutu
Brak statutu Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych
dotacji Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek (wymagane jest współdziałanie dwóch
umocowanych przedstawicieli)
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55
56

Nazwa organizacji
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
5736194
Trójka
5736478 Klub Sportowy PIAST Nowa Ruda

Miejscowość
Sieradz
Nowa Ruda

57

5736694 Sparta Russów

Kolonia Kokanin

58

5738202 LKS Naprzód Jabłonowo

Jabłonowo
Pomorskie

59

5738601

Uczniowski Klub Sportowy "OrkanJudo"

60

5738806

Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie z
Żytowiecko
Żytowiecka"

61

5738876 Klub Sportowy "Nida" w Oksie

Oksa

62

5738922 radomskie centrum młodziezowe

Radom

63

5739011

64

Uczniowski Klub Sportowy "Przełaj"
Żerków
Uczniowski Klub Sportowy ATOS w
5739171
Woźnicach

Sochaczew

Żerków
Mikołajki

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w roku 2016.
Błąd rachunkowy w kalkulacji kosztów zakup sprzętu)- niespójność między kalkulacją kosztów a
preliminarzem kosztów
1) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt.
VI "rodzaj sprzętu specyfikacja" (piłki, buty piłkarskie). 2) Brak sprawozdania finansowego zgodnie z programem wymagane jest sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat w
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591),
zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za
ostatni rok obrachunkowy.
Brak dołączonego sprawozdania finansowego lub rachunku zysków i strat, zawierające informację
o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (lub dodatkowej informacji
uzupełniającej). Dołączone sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego dla
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo oraz kopia rozliczenia (zał. 4-7) programu KLUB 2016 nie
stanowią wymaganego dokumentu zgodnie z wymogami programu KLUB tj. ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości.
1) VIII.Preliminarz kosztów finansowych.błędna kalkulacja ( wynika , że zajecia będzie prowadzić 4
trenerów, a w tabeli "liczba prowadzacych zajęcia"wpisanych jest 2 trenerów
1) Wniosek pkt. VI rodzaj sprzętu sportowego "specyfikacja" niespójna z pkt. VIII Preliminarz
kosztów finansowych "kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania" (różnica
pomiędzy sprzętem sportowym oraz sztuki).
pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniona tabela: - termin
realizacji zajęć sportowych - 1.04.2017 do 30.11.2017 (poprawny termin to: 1.07.2017 30.11.2017); Błąd został również powielony pkt. VII program zadania w części opisowej.
- brak statutu - brak wypisu z ewidencji - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych- sprzęt
sportowy, wynajem obiektów - brak specyfikacji sprzętu w pkt. VI
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność
na każdej stronie
Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu oraz brak wyodrębnionej inf. w
sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji
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65

Nazwa organizacji

5739797 KS Mieszko Konotop

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

Konotop

1. Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane jest współdziałanie
dwóch umocowanych przedstawicieli zarządu (nie dołączono uchwały zarządu, upoważniającej
prezesa i wiceprezesa do składania oświadczeń w zakresie zobowiązań majątkowych). 2.
kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania nie została rozpisana w pozycji
zakup sprzętu (jest tylko cena ogółem). 3. do rachunku zysków i strat nie została dołączona
informacja dodatkowa zawierająca informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r. W rachunku zysków i strat znajduje się pozycja "II" inne przychody określone
statutem - kwota 40 888 zł, na tej podstawie nie można zweryfikować czy są to wszystkie dotacje,
czy w ramach tej pozycji są także inne koszty np. darowizny, 1% czy środki od sponsorów.

66

5741612 Miejski Klub Sportowy Piast

Piastów

- brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r. - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania
pkt. VII - brak wszystkich podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na
sprawozdaniu finansowym

67

5741834 Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik”

Wrocław

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu - brak podpisów wszystkich
osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji

68

5743431

Barwice

1) Przedłożony statut jest niekompletny. Brak strony z paragrafem (wpisem) potwierdzającym
reprezentację.

Winnica

brak upoważnienia dla członka zarządu, który podpisał wniosek

Pustków

- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy na na kserokopii
dokumentów - niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI. z liczbą
trenerów - liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania - środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być
przeznaczone na wynagrodzenie trenerów za udział w meczach/turniejach - liczba sztuk sprzętu
sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII

Bydgoszcz

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 03.04.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Wnioskodawca w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie
uzyskał dotację ze środków publicznych przekraczającą kwotę 200 tys. 3) We wniosku w pkt VIII
Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania (nie rozpisano wkładu własnego). 4) Wniosek pkt. X ppkt. 3 brak podanej
informacji o charakterystyce planowanych do pobrania opłat.

69

70

71

Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
5743471
"Lider"

5743701 Ludowy Klub Sportowy "PUSTKÓW"

5744742 Klub Koszykarski "Astoria" Bydgoszcz
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

72

5745084 Wojskowy Klub Sportowy Sobieski

73

5745703

74

5746705 KS Biała Rzeszów

75

5747425

Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS
BRÓDNO

76

Zapaśniczy Klub Sportowy
"Bielawianka" Bielawa
5748867 Ludowy Klub Sportowy "Sparta"

77

5749240

78

5749699 Stowarzyszenie "Taekwondo Paradyż"

79

5750164

80

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY
"RUDAWY" JANOWICE WIELKIE

Miejscowość
Żagań
Warszawa
Rzeszów
Bielawa
Węgorzyno
Janowice Wielkie

Przyczyny odrzucenia wniosku
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - kwota dotacji we wniosku (51 000)
różni się od kwoty w sprawozdaniu (105 000) które również nie jest sprawozdaniem finansowym
w rozumienie ustawy o rachunkowości
Niepełna kalkulacja kosztów (wynagrodzenie trenera rozpisane bez wkładu własnego)
wniosek nie został wypełniony, we wszystkich obowiązkowych polach: łączna liczba uczestników
zajęć (w tabeli 0 uczestników, 0 trenerów), zakup sprzętu sportowego - szatnia, brak kalkulacji
wszystkich elementów zadania
- brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r.
brak info o przyznanej kwocie dotacji ze środków publicznych
1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania - prowadzenie zajęć sportowych (wynagrodzenie dla
trenerów). 2) Wniosek w wersji papierowej w pkt. VII oraz IX ppkt. 1 niespójny z wnioskiem w
wersji elektronicznej.

Grzymałów

1) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych (0,00 zł)
niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (10 000,00 zł).

Węgorzyno

- wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach I naboru Programu Klub 2017

5750268 Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu

Sieradz

1) brak klauzuli "za zgodność z oryginałem" w statucie

81

5751003 Klub Sportowy TEAM Stare Miasto

Stare Miasto

- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych- sprzęt sportowy

82

5751237 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"

Biały Dunajec

83

5751615 Ludowy Klub Sportowy "Pogórze"

Pogórze

84

5752409

85
86
87

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
"Trójka" w Węgorzynie

STOWARZYSZENIE KSM "ŁABSKI"
SZKLARSKA PORĘBA
Uczniowski Klub Sportowy Karate
5752924
Kyokushin SEKAI
Miejski Uczniowski Klub
5753191
Lekkoatletyczny "BRODNICA"
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
5753370
HANSU

Szklarska Poręba
Warszawa
BRODNICA
Chrząstawa Wielka

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie Data realizacji w pkt. VI od 2017-01-05 Brak spr.
finansowego
Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 2 trenerów, a kalkulacją
kosztów finansowych - 1 trener
- wykazany sprzęt sportowy nie jest sprzętem do prowadzenia zajęć (wiertarka, wiertło)
1) Błędnie podano we wniosku pkt. VI-VII datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 02.01.2017 r.
zamiast 01.07.2017 r.
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu - termin realizacji zadania
niezgodny z założeniami programu
termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość
Opole Lubelskie

Przyczyny odrzucenia wniosku
Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek. Zapis w statusie:"wymagane są podpisy
dwóch upoważnionych członków zarządu..."
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 02-01-2017)

88

5753550 Uczniowski Klub Sportowy "Olimp"

89

5754176 Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu Rawicz

90

5754700 Gminny Klub Sportowy Bucovia Bukowa Bukowa

91

5755176

Uczniowski Klub Sportowy Akademia
Piłkarska Kolbuszowa

92

5758234

Miejsko-Gminny Klub Sportowy HUTNIK
Pieńsk
Pieńsk

93

5758687 Szkółka Piłkarska Soccer Ropczyce

Ropczyce

94

5758969 AP LIMANOVIA

limanowa

95

5759196 Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie

Nowy Sącz

1) brak klauzuli "za zgodnośc z oryginałem " w statucie

Żydowo

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - brak informacji o liczbie
uczestników w klubie do 18 r. ż. pkt. X - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do
reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - środki przeznaczone na
prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia
na obozie oraz za udział w meczach/turniejach

Kolbuszowa

96

5759529 UKS Hetman Żydowo

97

5759985

Międzyszkolny Klub Sportowy w
Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie

98

5760242

Ludowy Klub Sportowy LUBOMIR
Wiśniowa

Wiśniowa

99

5760327

Uczniowski Klub Sportowy NIKE
GRUDZIĄDZ

Grudziądz

100

5760405 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Zgierz

Powtórzony błąd z I naboru 2017 - zgodnie z KRS wymagane jest j pisemne współdziałanie dwóch
uprawomocnionych przedstawicieli zarządu klubu. Brak dołączonych upoważnień.
Niespójna liczba uczestników pomiędzy pkt VI (60) a programem zadania (45)
- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku (55 500zł) niezgodna z kwotą
dotacji zawartą w sprawozdaniu finansowym (65 490,83zł) - termin realizacji zajęć sportowych pkt.
VII niespójny z pkt. VI - wersja papierowa niezgodna z wersją elektroniczną (pkt. IV,X- brak tekstu)
Niespójność dat pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - od 2017-07-01 a programem zadania
- od 2017-04-03
KLUB ISTNIEJE MNIEJ NIŻ 3 LATA/wniosek złożony przez wnioskodawcę nieupoważnionego do
udziału w naborze: - we wniosku w pkt. V forma organizacyjna i okres działalności/data rejestracji
klubu - 26.06.2014 r. - zgodnie z decyzja Starosty Limanowskiego klub został wpisany do ewidencji
klubów sportowych - 26.09.2014 r.

Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji
pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniony termin realizacji
zajęć sportowych - 3.04.2017 do 30.11.2017 (poprawny termin to: 1.07.2017 - 30.11.2017). Błąd
został powtórzony także w części opisowej pkt. VII program zadnia.
Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji
Niepełna kalkulacja kosztów finansowych (rozpisana tylko kwota dotacji bez wkłady własnego,
brak rozpisanego sprzętu zgodnie ze specyfikacją sprzętu - pkt VI
1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór 2) IV.Dane
wnioskodawcy pkt.2 osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, nie uzupełnione
pole z drugą osobą z reprezentacji
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

101

Nazwa organizacji

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
5760428
Podnoszenia Ciężarów "Meyer"

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

Elbląg

pkt. VI wniosku, przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania NIE został wypełniony w
pozycji - przedmiot zakupu sprzętu sportowego: w specyfikacji jest tylko jedna para butów. Z
kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania wynika, że znajdują także inne
pozycje oraz Magnezja, która nie jest sprzętem sportowym
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.03.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków
publicznych (107 050,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej
(107 550,00 zł). 3) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja
kosztów finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego
niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu specyfikacja" (piłki od siatkówki).

102

5760480 Klub Sportowy Unia Kalety

Kalety

103

5761243 Wks Iskra Wyszyny

budzyń

104

5761345

brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych w pkt VIII wniosku - nie rozpisano sprzętu
sportowego
- środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na mecze/zgłoszenie
zawodników do rozgrywek/badania lekarskie
- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych
1. w pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniona data w tabeli
(czerwiec): - termin realizacji zajęć sportowych - 1.06.2017 do 23.11.2017 (poprawny termin to:
1.07.2017 - 30.11.2017).
Niespójność dotycząca wynagrodzenia trenera oraz zakupu sprzętu pomiędzy preliminarzem, a
kalkulacją kosztów.
- kwota otrzymanych środków publicznych w 2016 r. wskazana we wniosku niezgodna z
przedłożoną dokumentacją - data rejestracji klubu we wniosku niezgodna z wypisem z ewidencji brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnego na zakup
sprzętu sportowego)
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca planuje
rozpoczęcie zajęć 02-01-2017)

105

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł”
Wałcz
Wałcz
5762464 Sparta Leżajsk
Leżajsk

106

5762495

Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy
"Górnik" Strachocina

Strachocina

107

5762559

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy "MUKS-Płaska"

Płaska

108

5762995

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
,,Feniks" Mrocza

Mrocza

109

5763643

Uczniowski Klub Sportowy Judo
Świdnica

Świdnica

110

5764933

Integracyjny Klub Sportowy
"Konstancin"

1) deklarowana kwota otrzymanych środków publicznych we wniosku niezgodna z informacją
Konstancin Jeziorna zawartą w dodatkowej informacji do bilansu "środki publiczne zostały wykorzystane na działalność
ststutową sekcji koszykówki na wózkach - 13 000,00zł, sekcja pływacka 51 520,00zł"

111

5765538 Klub Sportowy Błyskawica Proszówki

Proszówki

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na statucie brak upoważnienia dla wiceprezesa, sekretarza przez zarząd - brak szczegółowej kalkulacji kosztów
finansowych - brak rachunku zysków i strat w rozumieniu ustawy o rachunkowości
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
112

5767511

Nazwa organizacji
STOWARZYSZENIE SZACHOWE GMINY
PAWŁOWICE

Uczniowski Klub Sportowy 112
Białołęka

113

5767663

114

5767788 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka'

115

5767898

116

Uczniowski Klub Sportowy UKS "SP2"
Kamieniec Ząbk.
5767966 LKS Raba Książnice

117

5768100 Uczniowski Klub Sportowy Kormoran

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

PAWŁOWICE

- brak informacji o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. pkt. X - brak szczegółowej kalkulacji
kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnego na zakup sprzętu sportowego) - termin
realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII

Warszawa

1, Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów w pkt.
VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 trenerów. 2.
Wniosek nie został wypełniony w pozycji wysokość ewentualnych opłat pobieranych od
uczestników programu (składki członkowskie itp.), mimo to, że Wnioskodawca zaznaczył, że będzie
pobierać opłaty

Brodnica

Kopia statutu niepotwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko
Prezes Niespójność ilości sprzętu pomiędzy specyfikacją, a kalkulacją kosztów (monopłetwy)

Kamieniec Ząbk.
Książnice
Dobre Miasto

- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnego) - wniosek pkt.
V- nieprawidłowy nr w ewidencji
1)termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabó
Niespójność między wskazanym w zakresie rzeczowym zadania terminem realizacji zajęć a
terminem wskazanym w programie zadania.

118

5768392 Młodziezowy Klub Sportowy Żory

Żory

1) Klub na dzień składania wniosku nie posiada 3 lat działalności. Zgodnie z przedłożonym KRS
Został zarejestrowany 06-11-2014 r. 2) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe liczba 6 w pkt VI. z liczbą trenerów - liczba 4 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.

119

5772456 Uczniowski Klucz Sportowy "Bursztyn"

Gdańsk

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie, brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu
finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji (brak informacji dodatkowej w tym zakresie).
Ponadto nieprawidłowy termin realizacji zajęć sportowych- wpisano od 2 stycznia 2017

120

5772934

Bytom

nieuzupełniony wniosek w wersji papierowej

121

Uczniowski Klub Sportowy FENIKS
Bytom

Uczniowski Klub Sportowy "Mestwin"
5773000 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Chojnice
Nr 1 w Chojnicach

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 30.01.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć sportowych niespójny z terminem
podanym w pkt. VII Program zadania. 3) Wniosek pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - wkład własny wykazany na
wynajem obiektów sportowych niezgodny z założeniami programu konkursowego (wynajem sali
na zawody a powinno być na prowadzenie zajęć)
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

122

5773040 MKS STAL LIPIANY

Lipiany

123

5773269 Klub Sportowy "Neptun"

Sokołów Podlaski

124

5773381

125

5773480 Klub Sportowy Olimpia Miłki

126

5775591

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy
BESKIDY

Uczniowski Klub Sportowy
"Wróblewianka"

Bielsko-Biała
Miłki
Wróblew

127

5775653 UKS Morawa

Przemyśl

128

5775689 Uczniowski Klub Żeglarski w Piszu

Pisz

129

5776086 KS Jednosc Nowy Sacz

Nowy Sacz

130

5776380 Uczniowski Klub Sportowy SUPLES

Łódź

131

5776797

132

5776880 Uczniowski Klub Sportowy START

133

5777047

134

135

LUDOWY KLUB SPORTOWY
"NADWIŚLANIN" GROMIEC

Uczniowski Kub Sportowy
"Dwójka"przy gimnazjum nr 2
Kobylagórski Ludowy Klub Sportowy
5777102
"ZEFKA" w Kobylej Górze
5777138 UKS Tempo -25 Olsztyn

GROMIEC
Malawicze Dolne
Zielona Góra
Kobyla Góra

Olsztyn

Przyczyny odrzucenia wniosku
Data realizacji w pkt. VI od 2017-06-01 Wynagrodzenie trenera w trakcie obozu z puli
przewidzianej na prowadzenie zajęć sportowych
We wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie
wniosku została wpisana kwota dotacji: 29 000 zł. W dołączonej informacji uzupełniającej do
rachunku wyników, gdzie wymieniono wszystkie dotacje kwota jest wyższa tj. 31 100 zł
Niespójność dot. organizacji obozu pomiędzy preliminarzem (6000 zł) a kalkulacją kosztów (19 500
zł)
Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy, NIE umożliwia weryfikacji daty wpisu do ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy
- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu
1) brak sprawozdania finansowego lub rachunku zysków i strat zawierającego informację o
deklarowanej kwocie przyznanych dotacjiz za ostatni rok obrachunkowy 2) brak klauzuli "za
zgodnośc z oryginałem " na każdej stronie dokumentu
1) wniosek wysłany po teminie obowiązujacym w programie klub 2017 II nabór 2 )brak informacji
dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie
wniosku
Data realizacji w pkt VI od 2017-01-02
1) Błędnie podano we wniosku pkt. VI datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 03.04.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Brak aktualnego odpisu ze starostwa (na przedłożonej decyzji numer pod którym
klub został wpisany do rejestru niezgodny z numerem podanym we wniosku).
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 01-06-2017)
Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek. Zapis w statusie:"wymagane są podpisy
dwóch upoważnionych członków zarządu..."
- brak wersji elektronicznej wniosku - data rejestracji klubu we wniosku niezgodna z wydrukiem z
KRS
Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 4 trenerów, a kalkulacją
kosztów finansowych - 1 trener
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes Data realizacji w pkt. VI od 2017-01-02 Spr. finansowe podpisane tylko przez Biuro
Rachunkowe
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

136

5777610

Nazwa organizacji

Ludowy Klub Sportowy Naprzód 37
Krzyżkowice

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

Pszów

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych, ponadto brak podpisów oraz klauzuli za zgodność z
oryginałem na każdej stronie statutu oraz spr. finansowego. Brak upoważnienia do zaciągania
zobowiązań finansowych Prezesa i Skarbnika. Zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie
dwóch umocowanych przedstawicieli. Dołączono upoważnienie tylko dla jednej osoby.

137

5778161

Uczniowski Klub Sportowy "dwójka"
Sochaczew

Sochaczew

1) Środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie
trenerów prowadzących zajęcia na obozie. 2) Błędnie podano we wniosku datę organizacji obozy
sportowego tj. od 23.06.2017 r. do 29.06.2017 r. (zgodnie z ogłoszonym programem konkursowym
termin realizacji zadania od 01.07.2017 r. do 30.11.2017 r. i w tym terminie powinien być
zorganizowany obóz sportowy).

138

5778771

Pomorski Okręgowy Związek
Badmintona

Gdańsk

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji ze
środków publicznych, brak dodatkowej informacji w przedmiotowym zakresie

139

5779061

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “ 82
KLUKOWO”

Gdańsk

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na
sprawozdaniu finansowym - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII

140

5779421

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia"
Cieszków

Cieszków

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes

141

Międzyszkolny Uczniowski Klub
5779634 Sportowy Akademia Piłkarska Reissa
Kolejarz Wolsztyn

Wolsztyn

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania. 2) Niespójne terminy realizacji zajęć sportowych. We wniosku w pkt. VI
termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 01-07-2017 r. natomiast w pkt. VII Program
zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 01-04-2017 r.

142

5780415 Klub Sportowy "Barakuda"

Mińsk Mazowiecki

143

5781093 Krakowski Klub Karate Tradycyjnego

Kraków

144

5781133 UKS ZSMS Poznań

Poznań

145

5781285

Małopolski Uczniowski Klub Zapaśniczy
Kraków
Gladiator

- nie wysłano wersji elektronicznej wniosku - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z
programem zdania pkt. VII
- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnego na
prowadzenie zajęć) - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie
W specyfikacji sprzętu sportowego wpisano sygnalizator optyczno-dźwiękowy. Wymieniona
pozycja nie jest sprzętem sportowym
1)kalkulacja kosztów finasowych niezgodna z preliminarzem kosztów 2)XI dodatkowe informacje o
planowanym do realizacji zadaniu,oświadczenie, że wnioskodawca będzie pobierać opłaty od
uczestników - brak opisu charakterystyki planowanych do pobrania opłat
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

146

5781517 KS STRADOM CZĘSTOCHOWA

147

5781771

148

Miejscowość
CZESTOCHOWA

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Pszczyna
Pszczynie
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "28"
5782042
Włyń
we Włyniu

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Statut niepoświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione/uprawnione do
reprezentowania klubu. 2) Wniosek pkt. IV ppkt. 2 brak wpisanej drugiej osoby upoważnionej do
reprezentowania wnioskodawcy.
Podstawowym celem działalności statutowej stowarzyszenia nie jest upowszechnianie kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Błędna kalkulacja kosztów finansowych (sprzęt sportowy rozpisany bez wkładu własnego) Sprzęt
w kalkulacji rozpisany całościowo, a nie jednostkowo.
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes Błędna reprezentacja, brak drugiego podpisu zgodnie ze statutem. Ponadto zapis
w statucie o wymaganym współdziałaniu dwóch umocowanych przedstawicieli Zarządu (brak
upoważnienia dla Prezesa)
Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 4 trenerów, a kalkulacją
kosztów finansowych - 3 trenerów Błąd rachunkowy przy wynagrodzeniu trenera w kalkulacji
kosztów
Niespójności w kalkulacji kosztów dotyczące zakupu sprzętu sportowego

149

5782117 Ludowy Klub Sportowy Różnowo

RÓŻNOWO

150

5782193 Uczniowski Klub Sportowy 4

Sieradz

151

5782374 UKS Czerwone Smoki Nadarzyn

Nadarzyn

152

5782400 Klub Sportowy "Tennis Life"

Brwinów

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - data rejestracji klubu we wniosku
niezgodna z wypisem z ewidencji - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie

153

Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy
5783339
"Zagłębie" Wałbrzych

Wałbrzych

w pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania (tabela) - błędnie wypełniony termin
realizacji zajęć: 2.01.2017 do 30.11.2017 (poprawny termin to: 1.07.2017 - 30.11.2017); Ponadto
w pkt. VII program zadnia w części opisowej wskazano rozpoczęcie zadania od 3.04.2017 r.

154

5784524

Wierzchowiska
Pierwsze

1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

155

5785249 Uczniowski Klub Sportowy Don Bosko

Szczecin

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla wiceprezesa - brak podpisów
wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów

156

5785378 Myślenicki Klub Jeździecki Hucuł

Myślenice

157

5785977 MKS-MOS Płomień Sosnowiec

Sosnowiec

Ludowy Klub Sportowy
"Wierzchowiska"

1) Wniosek pkt. X ppkt. 3 brak podanej informacji o charakterystyce planowanych do pobrania
opłat. 2) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie
uzyskanych dotacji ze środków publicznych w roku 2016.
Niespójność dot. organizacji obozu pomiędzy preliminarzem (4 500 zł) a kalkulacją kosztów (40 000
zł)
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

158

5786660

Nazwa organizacji

Uczniowski Klub Sportowy "Korona"
Bełchatów

Miejscowość

Bełchatów

159

5788454 Ludowy Klub Sportowy Będków

Będków

160

5788695 Klub Arawashi

Wieprz

161

5788717

162

5788738 Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty

163

5789156

164

5789870 MLKS NURT

165

5789956 Ludowy Klub Sportowy Burza Burzenin Strumiany

166

5790035

167

5790057 Uczniowski Klub Sportowy FENIKS

168

5790357

169
170

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
"KŁOS"

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy ABiS - SP 64
Uczniowski Klub Sportowy Orbitek
5791239
Straszęcin
5791316 Łuczniczy Klub Sportowy

1) Wniosek pkt. X ppkt. 3 brak podanej informacji o charakterystyce planowanych do pobrania
opłat. 2) Przedłożona kserokopia dokumentów niepoświadczona "za zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją. 3) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia
sportowe - liczba 3 w pkt VI. z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania. 4) Niespójny termin
rozpoczęcia realizacji zadania podany we wniosku pkt VII program zadania - 03-04-2017 r.
natomiast w pkt. VI podano datę realizacji od 01-07-2017 r.
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty
otrzymanych dotacji
statut i spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2 osoby upoważnione do
reprezentacji błędna kalkulacja zadania (dofinansowanie na trenera nie jest przeznaczone na
zawożenie sprzętu, zawodników na treningi)

Lutomia Dolna

Data realizacji w pkt. VI od 2017-06-01

Długa Kościelna

-Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji, -Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za
zgodność na każdej stronie

Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald"
Plewiska
Plewiska

Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki
Olsztyn

Przyczyny odrzucenia wniosku

Przemyśl

Brak liczby uczestników i trenerów w pkt VI (zakres rzeczowy zadania)
Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes. Ponadto brak
wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji.
błędna kalkulacja kosztów finansowych

Olsztyn

- brak zaświadczenia umożliwiającego weryfikację daty rejestracji klubu

Pyskowice

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano
wkładu własnego na wynajem obiektów sportowych)

Łódź

Data realizacji w pkt. VI od 2017-04-03

Straszęcin
Radom

1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w roku 2016.
Niewypełniona specyfikacja sprzętu sportowego w pkt VI
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

171

5791385 Stowarzyszenie Sportowe Bushi-do

Bydgoszcz

We wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie
wniosku wskazano kwotę 35 199,66 zł. W dołączonej informacji dodatkowej za 2016 r. w
informacji o strukturze przychodów (str. 6) wskazano kwotę 178 677,15 zł dotacji. Informacja
została opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem przez Prezesa Zarządu.

172

5791620 UKS" Wołodyjowski"

Siemianowice Śląskie

Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji

173

5791754

LUDOWY KLUB SPORTOWY W
IWKOWEJ

IWKOWA

Brak kwoty dotacji ze środków publicznych w poprzednim roku.

174

5792166

Międzyszkolny Klub Sportowy
Podkarpacie Bobowa

Bobowa

175

5793461 LKS CRESOVIA KRZECZOWICE

176

5795804

177
178

Klub Sportowo-Turystyczny
"Włókniarz"
Gminny Klub Sportowy Oronka w
5797613
Orońsku
5797660 UKS Lechia Dzierżoniów

Krzeczowice
Chełmża
Orońsko
DZIERŻONIÓW

pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie rozpisany termin realizacji
zadania: - termin realizacji zajęć sportowych - 3.04.2017 do 30.11.2017 (poprawny termin to:
1.07.2017 - 30.11.2017).
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 01-04-2017)
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 26-06-2017)
Brak upoważnienie dla osób podpisujących wniosek (zgodnie ze statutem wymagane jest
współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli)
- reprezentacja niezgodna z par. 32 statutu - brak dokumentu z którego wynika, że sekretarz jest
osobą upoważnioną do reprezentowania klubu - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na
każdej stronie statutu

179

5798090 MKP Kontra Gniezno

Gniezno

Błędna reprezentacja, brak podpisu drugiej osoby Kopie dokumentów niepotwierdzone za
zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie
ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes W specyfikacji sprzętu brak
pozycji "boje treningowe", które znajdują się w kalkulacji kosztów

180

5798825 KLUB SZACHOWY WIEŻA PĘGÓW

Pęgów

z pieniędzy przeznaczonych na stacjonarne szkolenie dofinansowany będzie trener na obozie

181

Uczniowski Klub Sportowy Achilles
5799057
Rożnowice

Biecz

1) Statut oraz kserokopia przedłożonej dokumentacji niepoświadczona "za zgodność z oryginałem"
przez wszystkie osoby upoważnione/uprawnione do reprezentowania klubu. 2) Podana we
wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania ilość sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)".

182

5799318 UKS FREGATA

Gdańsk

- wniosek podpisała osoba nieupoważniona- zgodnie z wyciągiem z ewidencji klubów sportowych
funkcję sekretarza pełni inna osoba - kalkulacja kosztów finansowych (sprzęt sportowy) niespójna z
tabelą pkt. VIII - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

183

5800538

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy "trzynastka"

Radom

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 03.04.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji ponieważ na wypisie z ewidencji
starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

184

5800566

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Kraśniku

Kraśnik

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes

185

5801354

186

MIRZECKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE
MIRZEC STARY
LEONARD W MIRCU
Uczniowski Klub Sportowy "Chromik5801413
Żary
Żary"

187

5801467

Ludowy Klub Sportowy Cosmos w
Józefowie

Józefów

188

5801523

Ludowy Klub Sportowy „Płomień”
Połajewo

Połajewo

189

5801749 TS MKS SAN Jarosław

190

191
192

193

194

Błędna kalkulacja kosztów finansowych (błąd rachunkowy 160h * 55,25 to 8840 zł, a nie 9000 zł)
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na na kserokopii dokumentów - wysokość dotacji we
wniosku wyższa (181 000 zł) niż w rachunku wyników (171 000 zł)
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 15.06.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty"
(prowadzenie zajęć sportowych).
1. Brak bilansu (dołączono sprawozdanie z wykonania zadania)

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (62 000 zł) a sprawozdaniem finansowym (152 000
zł)
Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
Uczniowski Klub Sportowy "Gwoździk" Szkola Podstawowa zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisała się tylko
5801845
w Gwoźnicy Dolnej
w Gwoźnicy Dolnej jedna osoba. Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych
dotacji
Brak sprawozdania finansowego Niespójność uczestników pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy
5802241 LKS Watra Białka Tatrzańska
Białka Tatrzańska
zadania) - 52, a programem zadania -50 Błędy rachunkowe pomiędzy preliminarzem a kalkulacją
kosztów
Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji, brak
5802446 Pionkowskie Towarzystwo Siatkówki
Pionki
informacji dodatkowej w tym zakresie.
1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 1 trener pkt. VIII
LUDOWO UCZNIOWSKI KLUB
preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 trenerów. 2.
5802562 SPORTOWY "PARTYZANT MAL-BUD1" Targowiska
Wątpliwości budzi fakt, iż Wnioskodawca dołączył zarówno wypis z ewidencji klubów sportowych
TARGOWISKA
(brak daty rejestracji klubu) oraz KRS, w którym nie został wpisany NIP, ale została wpisana data
rejestracji podmiotu 23.03.2019 r.
5803032 UKS Sportowa Przygoda
Łódź
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 3 - brak wypisu z ewidencji
Jarosław
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

195

Międzyśrodowiskowy Klub Sportowy
5803195
MOW Puławy

196

5803534

197

Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego
NOTEĆ
Płockie Towarzystwo Triathlonu
5803969
"DELTA"
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej
"Polska YMCA"

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

PUŁAWY

Brak dołączonego aktualnego zaświadczenia/wypisu sporządzonego na podstawie ewidencji
właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, w związku z tym nie można zweryfikować daty
wpisu do ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy. Dołączono Decyzję w
sprawie zmian danych podmiotu w ewidencji klubów sportowych.

Inowrocław

Brak kwoty dotacji ze środków publicznych w poprzednim roku.

Płock

198

5804949

199

5805222 Uczniowski Klub Sportowy "Smyk"

Bieldko-Biała

200

5805265

Klub Sportowy Dragon w
Starachowicach

Starachowice

- Brak kwoty dotacji ze środków publicznych w poprzednim roku.

201

5805619 Gminny Ludowy Klub Sportowy

FAŁKÓW

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - brak wersji elektronicznej wniosku

202

5806274

Ustianowa Górna

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.05.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Statut niepoświadczony "za zgodność z oryginałem" przez wszystkie osoby
upoważnione (reprezentacja zgodnie ze statutem).

203

5806321 Regionalny Klub Sportowy Iskra Krzęcin Krzęcin

204

5806624

205

5806921 Szkolny klub Sportowy GWAREK Zabrze Zabrze

- nieprawidłowe rozdysponowanie środków- środki przeznaczone na prowadzenie zajęć powinny
zostać przeznaczone na wynagrodzenie trenerów za prowadzenie zajęć

206

5807847 Klub Sportowy SOKÓŁ Serock

Serock

Data realizacji w pkt. VI od 2017-01-09 Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji Niespójność dot. sprzętu pomiędzy kalkulacją (8767 zł), a preliminarzem (8875 zł)

207

5808037

Pilzno

Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 44 trenerów, a kalkulacją
kosztów finansowych - 2 trenerów

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Ustianowa

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy "Tęcza"

Gminny Klub Szachowy "Hetman"
Pilzno

Warszawa

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie Niepełna kalkulacja kosztów
(brakuje wynajęcia obiektów sportowych)
WNIOSKODAWCA NIE UPRAWNIONY DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA 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 - brak zapisu w statucie
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes

Ostrołęka

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania (zakup sprzętu sportowego).
- termin realizacji zadania pkt. VI, VII niezgodny z założeniami programu - brak podpisów
wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy na sprawozdaniu finansowym
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

208

Nazwa organizacji

Uczniowski Klub Sportowy w Starej
5808057
Błotnicy

209

5808321 ukp1 elbląg

210

5809023

Miejscowość

Stara Błotnica

- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na dokumentacji
finansowej - brak we wniosku pkt. IV wpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania
wnioskodawcy (wiceprezes) - osoba wskazana we wniosku jako skarbnik zgodnie z wypisem z
ewidencji pełni funkcję sekretarza - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII

Elblag

na wniosku oraz na pozostałych dokumentach (statut, rachunek zysków i strat, wypis z ewidencji)
widniej podpis prezesa (brak podpisów drugiego członka zarządu), zgodnie ze statutem rozdział VI,
par 50 dla ważności oświadczeń dot. praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch członków zarządu.

Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy
Szczekociny
Olimpijczyk Szczekociny

211

5809044 Uczniowski Klub Sportowy Wolę Volley Świętochłowice

212

5809330

213

LUDOWY KLUB SPORTOWY "ARKA"
ALBIGOWA
Ludowy Klub Sportowy "
5809505
Grodziszczanka "

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze

pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniona tabela dotycząca
terminu realizacji zajęć sportowych - 10.04.2017 do 30.11.2017 (poprawny termin to: od 1.07.2017
- 30.11.2017).
Data realizacji w pkt. VI od 2017-02-06

Grodzisko Górne

kwota dotacji we wniosku(150 000 zł) różni się od kwoty w rachunku zysków i strat (160 000 zł)

5809685

215

5810093 Klub Sportowy "Płomień Przystajń"

Przystajń

216

5810922 GLKS Strzelce Wielkie

Strzelce Wielkie

217

5811343

218

5811512 Klub Sportowy Hutnik Kraków

219

5811572

Uczniowski Klub Sportowy Venus
Jędrzejewo

1)kwota dotacji deklarowana we wniosku 23 000,00,zł a w bilansie 24 339,00zł

ALBIGOWA

214

Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek
Miraż

Przyczyny odrzucenia wniosku

Jedlicze

- kalkulacja kosztów- klub chce przeznaczyć środki na prowadzenie zajęć w sekcji na którą nie
wnioskuje o dofinansowanie (biegi narciarskie) - kwota otrzymanych środków publicznych w 2016
r. wpisana w pkt. III wniosku niespójna z przedstawionym sprawozdaniem finansowym - nie
uzupełniono pkt. VI- miejsce realizacji obozu sportowego - brak informacji w pkt. X ppkt. 5- o
sytuacji finansowej (klub opisuje zdolności realizacyjne) - nieprawidłowo uzupełniony pkt. V- poz.
w ewidencji
Niespójności dot. sprzętu sportowego pomiędzy pomiędzy preliminarzem (7700 zł) a kalkulacją
kosztów (7500 zł)
Brak sprawozdania finansowego. Dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego

Wronki

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie z KRS wymagane są dwa podpisy, a podpisał się
tylko jedna osoba. Niewypełniona informacja o liczbie zawodników w klubie (pkt X)

Kraków

1) Środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie
trenerów prowadzących zajęcia na obozie.

Jędrzejewo

Data realizacji w pkt. VI od 2017-01-02
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
220

Nazwa organizacji
Miejscowość
Uczniowski Klub Sportowy ,,Wielopole
Wielopole
5811633 Skrzyńskie,, przy SP w Wielopolu
Skrzyńskie
Skrzyńskim

221

5811807 SPR Grunwald Ruda Śląska

222

Uczniowski Klub Sportowy Technik
5812239
Ruciane-Nida

1)kwota dotacji deklarowana we wniosku 79 888,74,zł a w bilansie 87 137,93zł 2) brak daty wpisu
do ewidencji na zaświadczeniu od Prezydenta miasta 3) błędna kalkulacja trenerów

Ruciane-Nida

1) dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane sa podpisy dwóch spośród następujących
:prezesa,sekretarza, dwóch upoważnionych członkow zarządu" brak upoważnienia dla członka
zarządu 2) brak daty wpisu do ewidencji w zaświadczeniu od starosty

Łódź

- brak w pkt. IV wpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy - data
rejestracji klubu we wniosku niezgodna z wypisem z ewidencji - nie uzupełniono tabeli w pkt. VIliczba uczestników - brak sprawozdania finansowego - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z
tabelą pkt. VIII - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu - środki
przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenerów za
udział w zawodach - wersja elektroniczna niezgodna z wersją papierową (nazwa klubu)

5812595 Uczniowski Klub Sportowy

224

5812945 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY PKS ŁANY Łany

225

5813352 Gminny Ludowy Klub Sportowy "Lot"

Konopiska

226

5813742 Luboński Klub Tenisa Stołowego

Luboń

227

5813998 UKS Niwa Puławy

Puławy

228

5814198 Uczniowski Klub Sportowy "Wola""

Wola Batorska

229

5814665

230

5814747 Uczniowski Klub Sportowy

- liczba osób prowadzących zajęcia=0

Ruda Śląska

223

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
ORZEŁ Lipno

Przyczyny odrzucenia wniosku

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku (10 000 zł) niezgodna z kwotą
dotacji zawartą w sprawozdaniu finansowym (22 000zł) - data rejestracji klubu we wniosku
niezgodna z wydrukiem z KRS
Błędy rachunkowe dotyczące sprzętu sportowego w kalkulacji kosztów. Kalkulacja 8 492 zł,
preliminarz 8 500 zł
Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 02.01.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/rachunku zysków i strat
za 2016 r. (przedłożone zostało jedynie sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Gmina
Miasto Puławy).
1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w roku 2016. 2) Wniosek pkt. V - brak podanego numeru/pozycji w
ewidencji pod którym klub jest wpisany w starostwie.

Lipno

-Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji, -niespójna liczba trenerów prowadzących zajęcia, w tabeli -3 w kalkulacji 2

Świeradów - Zdrój

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

231

5814799 Uczniowski Klub Sportowy Baranowo

232

5815061

Młodzeżowy Klub Sportowy "Sygnał"
Chodel w Chodlu

233

5815085 MSPN Roztocze Szczebrzeszyn

234

5815116

Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły
Mistrzostwa Sportowego

235

5815491 Towarzystwo Sportowe SKALANKA

236

5815959

Miejscowość
Baranowo
Chodel

zaniżona kwota dotacji niesprecyzowany przedmiot zakupu sprzętu sportowego (wkład własny)

Szczebrzeszyn

- termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - niezgodność
liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 2 w pkt VI. z liczbą trenerów - liczba 1 w pkt
VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów
zadania

Kraków

błędna data prowadzenia zajęć sportowych

Skała

Kopie dokumentów (Statut, wyciąg z ewidencji klubów oraz sprawozdanie finansowe)
niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań
majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu ze
Skarbnikiem, a podpisały się tylko dwie osoby.

Bielsko-Biała

- brak informacji w pkt. VI o liczbie uczestników

Maków

- brak upoważnienia zgodnie ze statutem dla prezesa oraz v-ce prezesa
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 15-03-2017)
Rozbieżności dotyczące kwoty dotacji, jaką otrzymał klub w 2016 r.: wprowadzenie do
sprawozdania finansowego zawiera informacje o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r.w kwocie 111 000 zł - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 10
000 zł.
1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania (zakup sprzętu sportowego - brak podanej ilości sztuk,
cen jednostkowych oraz uwzględnienia wkładu własnego; prowadzenie zajęć rozpisano
ogólnikowo bez ilości godzin oraz stawki).
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 03.04.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków
publicznych (67,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (77
000,00 zł). 3) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji
kosztów finansowych wszystkich elementów zadania (prowadzenie zajęć sportowych, organizacja
obozu sportowego).

237

Beskidzki Klub Tenisowy Advantage
Bielsko-Biała
5816136 Uczniowski Klub Sportowy Maków

238

5816209 Ludowy Klub Sportowy w Skidziniu

Skidziń

239

5816349 AKS RZESZÓW

RZESZÓW

240

5816563

241

5816990 Siatkarsie Towarzystwo Sportowe

242

5817178

243

5817575 Ludowy Klub Sportowy Mlexer

Uczniowski Klub Sportowy Tandem
Grudziądz

Uczniowski Klub Sportowy Spartakus
Otmuchów

Przyczyny odrzucenia wniosku
błędna kalkulacja kosztów finansowych w pkt VIII wniosku. Koszt sprzętu jaki wynika z kalkulacji to
4 500 zł gdzie zakładana kwota to 6000 zł

Grudziądz

Nowy Sacz

Otmuchów

1) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych (11
000,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (23 000,00 zł)

Elbląg

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.02.2017 r. zamiast
01.07.2017 r.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

244

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
5818126 Organizacji Sportowej.Salos RP im.
Laury Vicunia

245

5818658 UKS im. "PTG Sokół" Pisarzowice

246

5818745 Klub Sportowy Podwolina

247

5819092

248

5819112 Klub Sportowy Nysa Przewóz

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy WISEŁKA Solec Kujawski

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 09.01.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia dla Wiceprezesa udzielonego przez
Ostrów Wielkopolski
Zarząd (Statutem § 19 pkt. 3 "...podpisują dwie osoby spośród następujących: Prezes,
upoważniony Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz").
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
Pisarzowice
rozpoczęcie zajęć 01-04-2017)
brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
Nisko
poprzedzającym złożenie wniosku
Brak klauzuli za zgodność z oryginałem oraz podpisów na spr. finansowym Data realizacji w pkt. VI
solec kujawski
od 2017-03-01 Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 5 trenerów, a
kalkulacją kosztów finansowych - 2 trenerów
- reprezentacja niezgodna z par. 38 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących
Przewóz
stowarzyszenie - brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze
środków publicznych w 2016 r.

249

5819591 Stowarzyszenie "KS Tytani Wejherowo" Wejherowo

250

5819819 Uczniowski Klub Sportowy Galeon

251

5819885

252

5820051 Atletyczny klub Sportowy

Koszalin

253

5820075 UKS GLADIATOR

PRZEMYŚL

254

Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo
5820341 „Ahinsa” przy Szkole Podstawowej nr
10

Tarnowskie Góry

255

5821191 MKS Przemysław Poznań

Poznań

Parafialny Klub Sportowy MetanojaLipsko

Gdynia
Lipsko

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu - brak podpisów wszystkich
osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - data
rejestracji klubu we wniosku niezgodna z wydrukiem z KRS - z kalkulacji nie wynika ile osób
otrzyma wynagrodzenie za prowadzenie zajęć (pkt. VI- 3 osoby)
niespójność w zapisach dot. reprezentacji klubu między statutem a KRS wnioskodawca prowadzi
działalność sportową krócej niż 3 lata
1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania sprzęt sportowy wykazano kwotę 5 200,00 zł natomiast w tabeli
"koszty" wykazano kwotę sprzętu sportowego na 4 000,00 zł.
- brak aktualnego wypisu umożliwiającego weryfikację daty wpisu do ewidencji
Niespójność sprzętu pomiędzy specyfikacją a kalkulacją kosztów (w kalkulacji kosztów brakuje
materiałów serwisowych do roweru) Niespójność kwot dotyczących sprzętu sportowego pomiędzy
preliminarzem (8500 zł) a kalkulacją kosztów (7000 zł)
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes
statut, spr. finansowe i wyciąg z ewidencji ks nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2
osoby upoważnione do reprezentacji niewypełnione pole o wysokości pobieranych opłata
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

256

5821503 Klub Sportów Saneczkowych "Beskidy" Bielsko-Biała

257

5821794 Leszczyński Klub Orienteeringu
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
5821872
Jedność Mykanów
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
5821901
Kultury Fizycznej SP 2 Radzionków

258
259

260

5821963 Ludowy Klub Sportowy Rzozovia

Uczniowski Klub Sportowy Sprint
Legnica

261

5822051

262

5822092 Sportowy Klub PINO

263

5822247

Uczniowski Klub Sportowy Herkules
przy Zespole Szkół w Kochanowicach

264

5822284 Miejski Klub Sportowy AGROS CHEŁM

265

5822311

Miejsko-ludowy Klub Lekkoatletyczny
Płock

Przyczyny odrzucenia wniosku
1. rozbieżności dotyczące liczby osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania (tabela): 2 trenerów, kalkulacja wszystkich elementów zadania
obejmuje prowadzenie zajęć tylko przez jednego trenera. 2. rachunek zysków i strat nie
uwzględnia (brak) pozycji dotacje (we wniosku, pkt. III kwota otrzymanych dotacji: wpisano 18
027 zł dotacji w roku poprzedzającym złożenie wniosku - brak odniesienia potwierdzającego
otrzymana dotację). 3. Rachunek zysków i strat oraz Statut został potwierdzony za zgodność z
oryginałem tylko przez Prezesa (reprezentacja dwuosobowa zgodnie z KRS)

Leszno

- nieprawidłowe rozdysponowanie środków (zakup praw autorskich)

Mykanów

Data realizacji w pkt. VI od 2017-01-02

Radzionków

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji

Rzozów

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania - sprzęt sportowy (rodzaj sprzętu, sztuki, cena
jednostkowa) oraz prowadzenie zajęć sportowych. 2) Sposób reprezentacji wskazany w statucie
niezgodny z KRS.

Legnica

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania. 2) Wniosek pkt. V brak wpisanego numer ewidencyjnego pod którym klub
został zarejestrowany (nieuzupełnione pole). 3) Brak dołączonego do wniosku aktualnego
odpisu/wypisu z ewidencji UM Legnica (klub dostarczył decyzję z 2006 r.)

Dębica
Kochanowice

kwota dotacji deklarowana we wniosku 10 000,00,zł a w bilansie 55 700,00zł
Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 2 trenerów w pkt.
VIII preliminarz kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - kalkulacja obejmuje
prowadzenie zajęć przez 3 trenerów

Chełm

Do dokumentacji dołączono informację dodatkową za 2015 r., w tym bilans i rachunek wyników
również za 2015 r. Wymaganymi dokumentami było sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków
i strat, zawierające informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku tj. 2016 (lub dodatkowa informacja uzupełniająca).

Płock

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Wniosek nie przesłany w systemie AMODIT
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

266

5822568 Parafialny Klub Sportowy Milenium

Skawina

267

5822765

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy
TROPS

Goleszyn

268

5822904

TENISOWY KLUB SPORTOWY "SLAVIA"
RUDA ŚLĄSKA

Ruda Śląska

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Błędna reprezentacja. Zgonie ze statutem § 29 wniosek powinny podpisać dwie osoby tj. Prezes
oraz Sekretarz lub Główny Księgowy bądź Wiceprezes oraz Sekretarz lub Główny Księgowy (z
przedłożonej dokumentacji nie wynika aby Skarbnik pełnił funkcję Głównego Księgowego). 2)
Niespójny termin realizacji zajęć sportowych. Wniosek pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę
rozpoczęcia 01-07-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 0108-2017 r.
1) Wniosek pkt. VI brak podanej liczby osób prowadzących zajęcia sportowe (wpisano "0"). 2)
Niespójny termin prowadzenia zajęć sportowych we wniosku w pkt. VI podano datę od 04-09-2017
r. do 30-09-2017 r. natomiast w pkt. VII "program zadania" podano datę od 04-09-2017 r. do 30-112017 r. 3) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt.
VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)".
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.05.2017 r. zamiast
01.07.2017 r.

269

5823033 Klub Sportów Walki Bushi

Otwock

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 02.01.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) We wniosku w pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania wykazano, że trener otrzyma wynagrodzenie również
za wyjazdy na zawody - niezgodne z ogłoszonym programem konkursowym.

270

5823241 Ludowy Klub Sportowy "VIS" Gidle

Gidle

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji. Brak
informacji potwierdzającej datę rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji.
1. błędnie rozpisana kalkulacja kosztów finansowych prowadzenia zajęć sportowych przez jednego
trenera : 80 godz. * 3 miesiące = 240 h * 37,5 zł = 9 000 zł. Z preliminarza kosztów finansowych
(tabela) prowadzenie zajęć sportowych to 6 000 zł (bez wkładu własnego). Na tej podstawie nie
można określić na jaką kwotę zostanie zawarta umowa z trenerem. 2. Statut, bilans i rachunek
wyników potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez Prezesa (reprezentacja dwuosobowa)

271

5823330 Uczniowski Klub Sportowy Serw

Sierpc

272

5823352 UKS Piłkarska Akademia Skarżyska

Skarżysko-Kamienna

273

5823394 Klub Sportów Walki Sokół Jarosław

Jarosław

1)kwota dotacji deklarowana we wniosku 22 000,00zł a w dodatkowych objaśnieniach finasowych
kwota dotacji 23 950,00zł
Data rejestracji klubu: 28.12.2014 r. - wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził
formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku
(rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na
siedzibę klubu). Klub nie spełnia tego wymagania.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

274

5823534

Nazwa organizacji

Ludowy Klub Sportowy "Atom
Januszewice"

Miejscowość

Januszewice

275

5823693 USA Beach Volley Lubsko

Lubsko

276

5823914 Koszykarski Klub Sportowy 'OLSZTYN"

Olsztyn

277

5823974 Mazowiecko-Podlaski Klub Karate

Ciechanowiec

278

5824192 Ludowy Klub Sportowy

Cieszewo

279

5824442 Gdańsk Curling Club

Gdańsk

280

5824612

Uczniowski Klub Sportowy DREAM
TEAM

Ludowy Klub Sportowy Bory
Pietrzykowice

Nowy Tomyśl

281

5824892

Pietrzykowice

282

5824939 MKS Olimpia Piekary Śląskie

Piekary Śląskie

283

5825113 Akademia Tenisa Ziemnego "AS"

Ropczyce

Przyczyny odrzucenia wniosku
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa
lub W-ce Prezesa oraz sekretarza lub skarbnika. Wniosek podpisał Prezes i W-ce Prezes Kopie
dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko
Prezes. Brak cen sprzętu sportowego w kalkulacji kosztów
- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących
stowarzyszenie - brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów wszystkich osób
upoważnionych na każdej stronie statutu - brak wypisu z ewidencji (klub dostarczył wypis
dotyczący innego klubu tj. UKS Katana)
do rachunku wyników nie została dołączona informacja dodatkowa zawierająca informację o
wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. W rachunku znajduje się pozycja
"F" pozostałe koszty (kwota taka jak we wniosku, tj. 121 500 zł, na tej podstawie nie można
zweryfikować czy są to wszystkie dotacje, czy w ramach tej pozycji są także inne koszty np.
darowizny, 1% czy środki od sponsorów).
- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych- sprzęt sportowy - środki przeznaczone na
prowadzenie zajęć powinny obejmować wynagrodzenie trenerów tylko za prowadzenie zajęć
Brak sprawozdania finansowego. Dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego Data realizacji w pkt. VI od 2017-04-03 Brak klauzuli za zgodność z oryginałem oraz
podpisów na statucie
Data realizacji w pkt. VI od 2017-01-02
- brak w pkt. IV wskazanych osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - termin
realizacji zajęć sportowych w pkt. VI wniosku niespójny z pkt. VII - brak specyfikacji sprzętu
sportowego pkt. VI - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu
własnego na wynajem obiektów sportowych)
nie dołączono upoważnienia/uchwały na mocy której zarząd może zaciągać zobowiązania
majątkowe, zgodnie z zapisem par. 36 statutu dla ważności oświadczeń woli w imieniu klubu w
zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch
UPEŁNOMOCNIONYCH przedstawicieli zarządu klubu: prezesa, wiceprezesa, skarbnika lub innej
osoby, której udzielono pełnomocnictwa. Zapis sprzeczny wewnętrznie.
Brak uchwały upoważniającej do zaciągania zobowiązań majątkowych dla osób, które podpisały
wniosek Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych
dotacji
do wniosku załączono decyzję o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, a nie aktualny
wypis z ewidencji;
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

284

5825487 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka

285

5825771

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego

Miejscowość
Piła

Bydgoszcz

286

5825907 L.K.S "Orzeł" Stanica

287

5826072

288

5826216 KLUB SPORTOWY HALNY

NOWY SĄCZ

289

5826361 UKS "Set-Jurków"

Jurków

290

5826604 GKS Grunwald,,Gierzwałd"

Gierzwałd

291

5827089 Gdańskie Towarzystwo Brydżowe

Gdańsk

292

5827281

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Podium Kup

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Lokalnego Gminy Trzciana

293

5827325 Klub Sportowy KROTOSZ

294

5827422

Uczniowski Klub Sportowy Karate
Shinkyokushin w Otwocku

Stanica

Kup

Trzciana

Krotoszyn

Otwock

Przyczyny odrzucenia wniosku
- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - pkt. VI- liczba osób prowadzących
zajęcia= 0
- w przedstawionej dokumentacji występują rozbieżności dotyczące wysokości otrzymanych
dotacji - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII - brak wszystkich podpisów
osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na statucie
brak upoważnienia dla Pana Romana Józefa Dudy - członka zarządu. Zgodnie z KRS i Statutem do
ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: prezesa i wiceprezesa ds. finansowych względnie osób przez nich
upoważnionych spośród członków zarządu.
Kopia spr. finansowego potwierdzona za zgodność z oryginałem tylko przez księgową (podpis
niezgodny z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych)
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie z statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisała
się tylko jedna osoba Podpisy niezgodne z reprezentacją. Zamiast Sekretarza, powinien podpisać
się Skarbnik lub W-ce Prezes
X informacje o działaności wnioskodawcy, informacja o liczbie zawodników = 0
statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez osoby
uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu wnioskodawcy) - podpisał się tylko sekretarz, brak podpisu członka zarządu (reprezentacja
dwuosobowa)
Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 3 trenerów, a kalkulacją
kosztów finansowych - 2 trenerów
1. Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania (tabela): wpisano 5 trenerów, natomiast kalkulacja wszystkich
elementów zadania obejmuje prowadzenie zajęć przez trzech trenerów w łącznym wymiarze 80
godzin. Ponadto, w informacjach dotyczących zdolności realizacyjnej wnioskodawcy znalazła się
informacja, ze zajęcia będą prowadzić... wymieniono imiona i nazwiska 5 trenerów - na tej
podstawie nie można stwierdzić ile umów cywilno-prawnych zostanie podpisanych w ramach
realizacji zadania.
- daty podane w programie realizacji zadania są niespójne z datami podanymi w pkt VI wniosku. daty z programu zadania wykraczają poza termin określony we wniosku (15.12), - niosek
niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność przez
wszystkie osoby z reprezentacji
Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy, NIE umożliwia weryfikacji daty wpisu do ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy
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Lp. ID wniosku
295

Nazwa organizacji
LUDOWY KLUB SPORTOWY ZNICZ
5827587
JANKOWICE

Miejscowość
JANKOWICE

296

5828250 Stowarzyszenie"Uśmiech Losu"

Kraków

297

5828450 Parafialny Klub Sportowy "SAN"

Stalowa Wola

298

5828495 Klub Sportowy „ Oranje Sport Konin”

Konin

299

5828562

300

5828803 UKS Ostrobramska

Warszawa

301

5828946 Uczniowski Klub Sportowy "Radość"

Bogoniowice

302

5829093 Klub Sportowy Czarni Nakło

Nakło nad Notecią

303

5829141

304

5829269 Bks Sparta Katowice

Katowice

305

5829349 LZS Zjednoczeni Kaczory

Kaczory

306

5829403

Uczniowski Klub Sportowy Tenisa
Stołowego "Ósemka"

Białystok

307

5829523

Ludowy Klub Sportowy Pionier w
Pisarzowicach

Pisarzowice

stowarzyszenie przyjaciół i miłośników
Elbląg
tańca

Ludowy Klub Sportowy "Piast"
Ożarowice

Ożarowice

Przyczyny odrzucenia wniosku
Niespójność dotycząca wynagrodzenia trenera pomiędzy kalkulacją kosztów (7 084 zł) a
preliminarzem (7 238 zł)
- brak informacji w pkt. X.1 wniosku o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. oraz w pkt. X.2- liczba
punków
Kopia wpisu do ewidencji niepotwierdzona za zgodność z oryginałem. Dołączono koloorwe ksero
Aktualne zaświadczenie sporządzone na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy, NIE umożliwia weryfikacji daty wpisu do ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy
Błędna reprezentacja: oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają
dwaj członkowie, w tym prezes, zastępca prezesa lub skarbnik - statut i dokumenty finansowe
zostały podpisane tylko przez prezesa. Wniosek został podpisany przez prezesa i sekretarza (nie
wskazanego w statucie i KRS)
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 02-01-2017)
- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla członków zarządu. Zapis w
statucie brzmi: "... wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: prezesa, sekretarza,
dwóch upoważnionych członków zarządu." Na wniosku podpisali się prezes i dwóch członków
zarządu. Z dokumentacji dołączonej do wniosku nie wynika, żeby członek zarządu wskazany we
wniosku pełnił funkcję sekretarza.
1. w pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniona tabela w
punkcie: - termin realizacji zajęć sportowych - 3.04.2017 do 11.30.2017 (poprawny termin to:
1.07.2017 - 30.11.2017);
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa
lub W-ce Prezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego. Wniosek podpisał Prezes i W-ce
Prezes Zarządu. Jednocześnie brak dokumentu wskazującego na to, że W-ce Prezes jest
jednocześnie głównym księgowym.
błędy rachunkowe w kosztorysie zadania
spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2 osobę upoważnione do
reprezentacji błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla prezesa błędna data realizacji zadania
- wniosek złożony tylko w wersji papierowej - termin realizacji zajęć sportowych w pkt. VI wniosku
niespójny z pkt. VII - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII - sprzęt
sportowy- siatka do łapania piłek
-Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 01-04-2017), -brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano
sprzętu sportowego)
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

308

5829565

Uczniowski Klub Spotowy Atena
Warszawa

Warszawa

W kalkulacji wszystkich elementów zadania/prowadzenie zajęć ujęto prowadzenie zajęć (jeden
trener) przez 3 miesiące po 2 000 zł = 6 000 zł - nie został rozpisany wkład własny (1 200 zł) ujęty w
preliminarzu kosztów finansowych (tabela). Z dołączonego sprawozdania finansowego wynika, że
"inne przychody określone statutem w tym dotacje" to kwota 336 154,00 zł, we wniosku została
wpisana kwota 158 629,00 zł, na tej podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić jaka była
przyznana dotacja w 2016 r.

309

5829950

Atletyczny Klub Sportowy "Promień"
Police

Police

Do wniosku dołączono niepełny statut Niespójność uczestników pomiędzy pkt VI a programem
zadania

310

5830098 Ludowy Klub Sportowy Studzienice

Studzienice

VI Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania, liczba osób prowadzących zajęcia =0

311

5830172 Klub Sportowy ZEFIR

Bytom

312

5830395

313

5830415 LKS Grodzisko Raciechowice

Raciechowice

314

5830435 Uczniowski Klub Sportowy Morawica

Morawica

315

5830516 UKS Wikingowie Elbląg

Elbląg

316

5830634 Klub Sportowy "Biała Gwiazda" Krasice Krasice

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu
Brak pełnomocnictwa dla osób podpisujących wniosek oraz potwierdzających za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów- zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie
upełnomocnionych przedstawicieli zarządu klubu w tym Prezesa, Sekretarza lub innej osoby, której
udzielono pełnomocnictwa.
- obóz sportowy odbywa się w miejscu, gdzie prowadzone są zajęcia sportowe - data rejestracji
klubu we wniosku niezgodna z wydrukiem z KRS
1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór 2) Brak kwoty
dotacji ze środków publicznych w poprzednim roku w załaczonych dokumentach
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (15 000 zł) a sprawozdaniem
finansowym (14 683,16 zł)
błędna reprezentacja- brak "zgody" zarządu na zaciągnięcie zobowiązania majątkowego powyżej 1
tys. zł

317

5830793 Uczniowski Klub Sportowy "Zryw"

Góra

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na statucie brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnego)

318

5831049 Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka

Ustka

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie Data realizacji w pkt. VI od 2017-04-01
Niespójna nazwa klubu pomiędzy wnioskiem a wpisem do ewidencji Kopia KRS niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem

319

5831588 Uczniowski Klub Sportowy Meduza

Warszawa

W programie zadania tylko opis zgrupowania w dniach 21.08-30.08 Błąd rachunkowy w kalkulacji
kosztów (Całość zadania 39 080 zł w kalkulacji kosztów, natomiast w preliminarzu 49 080 zł)

Ludowy Klub Sportowy "KORONA" w
Skawinki

Skawinki
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

320

5831959 Towarzystwo Sportowe Stale w Stalach Stale1

321

5832282

322

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
TRÓJKA
5832366 Stowarzyszenie Sportowe KINSEN

323

5832444 Klub Sportowy POlanik

324

5832726

325

5832753 Klub Sportowy "Rysy"

326

5832944

Piaseczno
Przemyśl
PIotrków
Trybunalski

Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie
Bolesławiec
Bolesławiec

Ludowy Zespół Sportowy LZS
Racławiczki

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Brak załączonego do wniosku aktualnego wypisu z KRS (przedłożono jedynie postanowienie niezgodne z ogłoszonym programem konkursowym). 2) Błędna reprezentacja. Zgodnie z art. 28
statutu "...wymagane jest współdziałanie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika". Wniosek
podpisany przez dwie z trzech wymaganych osób.
- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - reprezentacja niezgodna z par. 29
statutu - brak upoważnienia dla skarbnika
Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie Statutu
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko W-ce Prezes
błędnie wypełniony wniosek w punkcie termin realizacji zajęć sportowych - 2 stycznia - 30
listopada 2017 r. kalkulacja dotyczy okresu wrzesień - listopad 2017 r. Ponadto, w preliminarzu
kosztów finansowych - koszty bezpośrednie ogółem to 11 200, 00 zł, a kalkulacja opiewa na kwotę
łącznie 10 004, 96 zł (po zsumowaniu wychodzi 11 204,1) - rozbieżność preliminarza względem
kalkulacji.

Bukowina
Tatrzańska

rozbieżność w sposobie reprezentacji (rozbieżność między statutem a wyciągiem z ewidencji ks)

Racławiczki

Podpisy niezgodne z reprezentacją. Brak upoważnienia dla W-ce Prezesa (drugiej osoby
podpisującej wniosek)

Pęgów

Rozbieżności dotyczące terminów realizacji zadania: -pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego
dofinansowania/termin realizacji zajęć sportowych (tabela): 1.07.2017 - 30.11.2017 -pkt. VII
program zadania (część opisowa): rozpoczęcie zajęć objętych programem KLUB: 1.02.2017 30.09.2017 (zajęcia nie będą prowadzone w przerwie wakacyjnej tj. lipiec sierpień 2017 ).

327

5833584 LKS Zorza Pęgów

328

5833725 Miejski Uczniowski Klub Sportowy "SZS" Cieszyn

błędna kalkulacja- nieuwzględnienie wkładu własnego w kalkulacji prowadzenia zajęć sportowych

329

5833747

Katolicki Uczniowski Klub Sportowy
Zębców
KLUB PIŁKARSKI MEBLOSYSTEM
5834061
ZABAJKA

Ostrów Wielkopolski

Brak podpisów oraz klauzuli za zgodność z oryginałem na spr. finansowym Brak podpisów na
każdej stronie oraz klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie

ZABAJKA

błędna kalkulacja kosztów zadania

330
331

5834140 Klub Sportowy "Komunalni Sanok"

Sanok

- brak wszystkich podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na
kserokopii dokumentów - klub wielosekcyjny chce dofinansować prowadzenie zajęć tylko w jednej
sekcji

332

5834401 Ludowy Klub Sportowy ODRA Głoska

Głoska

rozbieżność w sposobie reprezentacji pomiędzy statutem a KRS
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333

5834451 Klub Żeglarski "Mewa"

Poznań

Do wniosku w pkt. III została błędnie przepisana kwota otrzymanych środków publicznych z
rachunku zysków i strat za 2016 r. dołączonym do dokumentacji: we wniosku wpisano, że w roku
poprzedzającym złożenie wniosku (2016) kwota dotacji wynosiła 55 111,64 zł, natomiast z
rachunku wynika, że kwota przyznanych dotacji za 2016 r. wynosiła 87 277, 29 zł.

334

5834521 Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów

Milicz

wniosek w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania/ łączna liczba uczestników
zajęć i liczba osób prowadzących zajęcia sportowe nie została wypełniona (tabela)

335

5834623 LUDOWY KLUB SPORTOWY LIBERTÓW

LIBERTÓW

336

5835325 Uczniowski Klub Sportowy Orlik

Bukowie

337

5835353 Ludowy Klub Sportowy "GRÓD" Wiślica Wiślica

338

5835397 KP Kaskada Kamionka

Kamionka

339

5835592 Ludowy Klub Sportowy Mechanik

Kochcice

340

5835634

Gminny Klub Sportowy ARMATY
Stoczek Łukowski

Stoczek Łukowski

spr. finansowe i statut nie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentacji klubu wniosek wysłany po terminie
Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 1 trener, a kalkulacją kosztów
finansowych - 2 trenerów
- reprezentacja niezgodna z par. 32 statutu - brak podpisu drugiej osoby. Zapis w Statucie brzmi:
"... wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: prezesa, wiceprezesa, sekretarza - brak
podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii
dokumentów - brak sprawozdania finansowego (dołączono tylko sprawozdanie z wykonania
zadania) - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnegowynajem obiektów sportowych)
brak daty wpisu do ewidencji na zaświadczeniu
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Skarbnik
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca planuje
rozpoczęcie zajęć 01-06-2017)

341

5837315 JASIELSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE

JASŁO

1. pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania/przedmiot zakupu sprzętu
sportowego oraz kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania nie została
rozpisana o wkład własny (1 300 zł) do sprzętu sportowego, tym samym nie można zweryfikować
co Wnioskodawca planuje kupić z budżetu jst i środków własnych. Kalkulacja obejmuje zakup
sprzętu tylko z dotacji MSiT (4 000 zł). 2. rozbieżności dotacji: rachunek zysków i strat za 2016 r.
zawiera pozycję dotacje - 41 000 zł. Zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 37 000 zł. 3.
statut potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez prezesa (reprezentacja dwuosobowa).

342

5837696 LKS Herman Hermanowa

Hermanowa

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - środki przeznaczone na
prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenerów za udział w
meczach/turniejach

343

5837966 Klub Sportowy Łochowo

Łochowo

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji
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ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

344

5838000

345

5838057

346

Nazwa organizacji

Miejski Klub Sportowo - Rekreacyjny
Pyskowice

Miejski Klub Sportowy Sokół w
Niemodlinie
Ludowy Klub Sportowy "DĄB"
5838105
Paszkówka

Miejscowość

Pyskowice

Niemodlin
Paszkówka

347

5838152 Klub Sportowy Bike Travels Koszarówka Grajewo

348

5838176

349

Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy
"Niedźwiadki"
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
5838232
"NIEDZWIADEK"

350

5838253 Zielonogórski Klub Sportowy Akrobata

351

5838504 Ludowy Klub Sportowy Studzionka

352

5838865 "Delfin" Piotrków Trybunalski

353

5838885

STRZELECKI KLUB SPORTOWY "INTER CONTINENTAL" - PIŁA

VI Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - zakres rzeczowy zadania, przedmiot
zakupu sprzętu sportowego -brak
wniosek podpisuje jedna osoba podczas gdy w KRS oraz statucie widnieje zapis który mówi o tym,
że powinni podpisać się dwaj członkowie zarządu
rozbieżności dotyczące liczby osób prowadzących zajęcia sportowe: tabela pkt. VI przedmiot i
zakres wnioskowanego dofinansowania/liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - dwóch
trenerów, kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - trzech trenerów.
Nieprawidłowy termin realizacji zajęć sportowych wskazany w zakresie rzeczowym zadaniawpisano od 4 stycznia 2017

Węgrów

- brak sprawozdania finansowego (dołączono tylko sprawozdanie z wykonania zadania)

- brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r.
Niespójność dat pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - od 2017-07-05 a programem zadania
Studzionka
- od 2017-04-03
- reprezentacja niezgodna z par. 27 statutu - brak upoważnienia dla głównej księgowej - brak daty
Piotrków Trybunalski rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji - brak podpisów wszystkich osób
upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na statucie
Zielona Góra

Piła

- brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r. - brak w pkt. IV wpisanej drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania
wnioskodawcy - data rejestracji klubu we wniosku niezgodna z wydrukiem z KRS
1) Wniosek pkt. VI termin i miejsce realizacji zajęć sportowych niespójny z podanym terminem w
pkt. VII (termin rozpoczęcia zajęć od 03.04.2017 r.). 2) Wniosek pkt. X ppkt. 6 klub oświadcza, że
posiada zobowiązania finansowe lecz nie podaje jakie (nieuzupełnione pole).

5839005 Klub Sportowy "UNIA"

SOlec Kujawski

355

5839352 Klub Sportowy Piątka Chorzów
Miejski Klub Sportowy "Mrągowia" w
5839470
Mragowie
Uczniowski Klub Sportowy Achilles
5839670
Leszno

Chorzów

357

Do rachunku wyników nie została dołączona informacja dodatkowa zawierająca informację o
wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. W rachunku znajduje się pozycja
"B" inne przychody określone statutem (kwota taka jak we wniosku, tj. 23 000 zł, niestety na tej
podstawie nie można zweryfikować czy są to wszystkie dotacje, czy w ramach tej pozycji są także
inne koszty np. darowizny, 1% czy środki od sponsorów).

Gdynia

354

356

Przyczyny odrzucenia wniosku

Mrągowo
Leszno

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu - brak uchwały zarządu
Niespójności dotyczące wynagrodzenia trenera pomiędzy pomiędzy preliminarzem (10 700 zł) a
kalkulacją kosztów (10 800 zł)
brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku
Niespójność dotycząca liczby uczestników pomiędzy pkt. VI a programem zadania Liczba osób
prowadzących zajęcia sportowe w pkt. VI - 0
1)brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku 2) błedna kalkulacja sprzętu sportowego3) wniosek złożony po
terminie określonym w programie klub

358

5839793 Klub Sportowy Start-Wisła Toruń

Toruń

359

5839993 Stowarzyszenie Sport i Turystyka

Wrocław

360

5840207 Uczniowski Klub Sportowy Wołów

Wołów

Brak informacji potwierdzającej datę rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji.

361

5840247 Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej

Ostrołęka

Niespójność trenerów pomiędzy pkt. VI (zakres rzeczowy zadania) - 3 trenerów, a kalkulacją
kosztów finansowych - 2 trenerów

Wrząsowice

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania zakup sprzętu sportowego wykazano kwotę 4 000,00 zł natomiast
w tabeli "koszty" wykazano kwotę zakupu sprzętu sportowego na 14 000,00 zł (nie uwzględniono
wkładu własnego). 2) Wniosek pkt. VI liczba osób prowadzących zajęcia sportowe wykazano 2
trenerów natomiast w pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania klub jest niezdecydowany ilu trenerów otrzyma wynagrodzenie (2
lub 1). 3) Wniosek w pkt. VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania podano, że trenerzy otrzymają wynagrodzenie również za mecze i
turnieje - niezgodne z ogłoszonym programem konkursowym.

Ludowy Klub Sportowy Zielonka
Wrząsowice

362

5840460

363

5840605 SPS "OLIMPIA" Węgrów

Wegrów

Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji

364

5840674 Uczniowski Klub Sportowy

Turek

1) brak zaącznika bilansu 2) brak daty wpisu do ewidencji na zaświadczeniu od starosty

365

Stowarzyszenie Sportów Walki Ring
5840732
Wolny w Toruniu

366

5841034

Leżajskie Towarzystwo Sportowe
FENIKS

Leżajsk

367

5841458

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

Jacków

Toruń

1) Brak załączonego do wniosku statutu. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadania zakup sprzętu sportowego (rozpisano jedynie wkład własny).
1) IV Dane wnioskodawcy, pkt.2 Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, nie
uzupełnione pole 2) brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych
w roku poprzedzającym złożenie wniosku
- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - brak adnotacji za zgodność z
oryginałem na kserokopii dokumentów - brak wypisu z KRS
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Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

368

5841509 Ludowy Klub Sportowy Alfa Siedliska

Siedliska

369

5841531 Uczniowski Klub Sportowy "Szkolniak"

Grochów

370

371

5841700 GUKS "Gwarek" Pawłowice

5841801 Klub Sportowy Orla w Jutrosinie

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Brak upoważnienia dla Skarbnika i Wiceprezesa udzielonego przez Zarząd Klubu - podpis jedynie
Prezesa (zgodnie z KRS i statutem § 23 "...składają dwie osoby: Prezes oraz jeden z członków
Zarządu upoważniony przez ten Zarząd"). 2) Brak załączonego do wniosku sprawozdania
finansowego/rachunek zysków i strat za 2016 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości (przedłożono
niekompletną dokumentację finansową z której wynika inna kwota dotacji niż ta zadeklarowana
we wniosku). 3) Statut oraz kserokopia przedłożonej dokumentacji niepoświadczona "za zgodność
z oryginałem" przez wszystkie osoby upoważnione/uprawnione do reprezentowania klubu.
W pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniona tabela w
punkcie: - termin realizacji zajęć sportowych - 1.04.2017 do 30.11.2017 (poprawny termin to:
1.07.2017 - 30.11.2017). W programie zadania pkt. VII w części opisowej został również wskazany
błędny termin rozpoczęcia zajęć sportowych, co za tym idzie została źle sporządzona kalkulacja
wszystkich elementów zadania.

Pawłowice

1. brak uchwały zarządu upoważniającej prezesa i wiceprezesa, zgodnie ze statutem dla ważności
oświadczeń woli w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw, wymagane są podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków zarządu, w
tym prezesa lub wiceprezesa wraz z innym członkiem zarządu. 2. Brak dołączonego sprawozdania
finansowego lub rachunku zysków i strat, zawierającego informację o wysokości otrzymanej
dotacji ze środków publicznych (lub dodatkowej informacji uzupełniającej).

Jutrosin

- brak sprawozdania finansowego - termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania - brak specyfikacji sprzętu sportowego pkt. VI - brak w pkt. IV wpisanej drugiej
osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy - kalkulacja kosztów finansowych
niespójna z tabelą pkt. VIII

372

5842037 Klub Karate Shinobi Dominowo

Dominowo

373

5842148 KS CKS-ORKA Szczecin

Szczecin

Błędna reprezentacja - dla ważności oświadczeń... wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy
prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika (we władzach klubu nie ma skarbnika, zgodnie z
wypisem z ewidencji z 6 lipca 2017 r.), albo dwóch innych upoważnionych członków zarządu.
Podpisał się prezes i wiceprezes.
- termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - niejasna
informacja dotycząca liczby osób prowadzących zajęcia sportowe
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

374

5842214 LZS Noteć Dziembowo

Dziembowo

375

5842348 MLKS Ostródzianka

Ostróda

376

5842529 Ciechanowski Klub Sportowy "Jurand " Ciechanów

377

5842551 UKS Narew

Ludowy Zespół Sportowy "LEW"
Pogorzela

Ostrołęka

Pogorzela

Przyczyny odrzucenia wniosku
Rozbieżności dotyczące liczby osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania (tabela): 6 trenerów, kalkulacja wszystkich elementów zadania
nie precyzuje tej liczby - kalkulacja sporządzona ogólnie bez podziału na liczbę trenerów.
Natomiast w informacji dotyczącej zdolności realizacyjnej wnioskodawcy wymienionych jest trzech
trenerów prowadzących zajęcia - wobec tego nie można zweryfikować ile umów zostanie
zawartych z trenerami
1) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt.
VI "rodzaj sprzętu specyfikacja" (koszulki treningowe).
rozbieżność w ilości kupowanego sprzętu (w pkt VI wniosku mowa jest o 16 kompletach a w pkt VII
o 20 kompletach)
Niespójność między terminem realizacji zajęć wskazanym w zakresie rzeczowym zadania a
terminem wskazanym w programie zadania. Ponadto wypis z ewidencji uczniowskich klubów
sportowych poświadczony został za zgodność z oryginałem przez urzędnika z urzędu miasta a nie
osoby uprawnione do reprezentowania klubu tj. Prezesa i Sekretarza.
1. brak uchwały zarządu upoważniającej skarbnika, zgodnie ze statutem: dla ważności oświadczeń
woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa,
wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa oraz upoważnionego członka
zarządu. 2. statut oraz dokumenty finansowe wnioskodawcy NIE potwierdzone za zgodność z
oryginałem na każdej stronie.
Wniosek został podpisany tylko przez prezesa zarządu, zgodnie ze statutem i KRS dla ważności
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest
współdziałanie i podpisy dwóch członków zarządu ogniska. Pozostała dokumentacja została
podpisana dwuosobowo.

378

5843334

379

Międzyzakładowe Ognisko
5843359 Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej Drogowiec

Kraków

380

5843391 uczniowski klub sportowy perfect

zduńska wola

wersja papierowa wniosku niezgodna z wersją elektroniczną (brakuje IX.pkt.3.oświadczenie,że
wnioskodawca będzie/nie będzie pobierać opłat od uczestników przedsięwzięcia)

Szadłowice

1) Statut niepotwierdzony "za zgodność z oryginałem" na każdej stronie. 2) Brak załączonego do
wniosku sprawozdania finansowego/rachunku zysków i strat za 2016 r. (dołączono do wniosku
jedynie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Gmina Gniewkowo).

381

5843420 Klub Sportowy "Mikrus" Szadłowice

382

5843559 Miejsko-Gminny Klub Sportowy BIAŁKA Biała Rawska

383

5844048

Klub Sportowy Zamłynie -ZA Kombud
S.A

Radom

1) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych (65
800,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (75 600,00 zł)
statut, wyciąg z ewidencji ks i spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej
stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

384

5844124 Miejski Klub Sportowy Gorlice

385

5844281

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
BŁYSKAWICA - DĘBOŁĘKA

DĘBOŁĘKA

386

5844469

Uczniowski Klub Tenisa Stołowego
SOKÓŁ Orzesze

Orzesze

brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu

387

5844998

Leszczyński Klub Lekkoatletyczny
"KROKUS" w Lesznie

Leszno

deklarowana we wniosku kwota pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku niespójna z kwotą występującą w załączonych dokumentach
finansowych

388

5845027

Chrzanów

Wniosek złożony tylko w wersji papierowej (nie przesłany w AMODIT)

Chrząstowice

Sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat nie zawiera informacji o wysokości
otrzymanej dotacji ze środków publicznych

Łobez

1) Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach I naboru do Programu Klub 2017.

Tarnówka

- termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - brak informacji
o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. pkt. X - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych
do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - sposób reprezentacji wskazany w
statucie niezgodny z KRS

Potęgowo

1) Statut oraz kopia przedłożonych dokumentów nie opatrzona potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" oraz brak podpisów osób upoważnionych/uprawnionych do reprezentowania
wnioskodawcy. 2) Błędna reprezentacja podpis dwóch z trzech wymaganych osób. Zgodnie ze
statutem § 53 "...wymagane jest współdziałanie i podpisywanie dokumentów przez Prezesa i
dwóch członków Zarządu Klubu". 3) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o
deklarowanej kwocie uzyskanych dotacji ze środków publicznych w 2016 r. 4) Wniosek pkt VIII
Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania
niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty" (prowadzenie zajęć sportowych; zakup sprzętu
sportowego). 5) Błędne przeznaczenie środków niezgodnych z ogłoszonym programem
konkursowym. Wnioskodawca chce przekazać wkład własny (zakup sprzętu sportowego) na
konserwację boiska oraz przygotowanie odzieży sportowej do zawodów.

Nowa Sól

Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes Podpisy niezgodne z reprezentacją. Brak upoważnienia dla W-ce Prezesa (drugiej
osoby, która podpisała wniosek)

389
390

391

392

393

Uczniowski Klub Sportowy Fablok
Chrzanów
Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w
5845352
Chrząstowicach
Ludowy Łobeski Klub Biegacza Trucht
5845537
Łobez
Ludowy Klub Sportowy " Tarnovia"
5845595
Tarnówka

5845701 Klub Sportowy "KS Potęgowo"

5845841 Uczniowski Klub Sportowy :"Ares"

Gorlice

Przyczyny odrzucenia wniosku
nie został wypełniony wniosek w pozycji wysokość ewentualnych opłat pobieranych od
uczestników programu (składki członkowskie itp.), mimo to, że Wnioskodawca zaznaczył, że będzie
pobierać opłaty.
pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - tabela nie została wypełniona w
pozycji łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozów sportowych, a także nie została wpisana liczba
osób prowadzących zajęcia sportowe.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

394

5845942 Stowarzyszenie "Drewnica"

395

5846068

396

5846114 Klub Sportowy Kobra Kościan

LUDOWY KLUB SPORTOWY
„ZAMCZYSKO"

397

5846136 GLKS Zyndram Łącko

398

5846204

399

Kajakowy Klub Sportowy Gwardia
Opole
LUDOWY KLUB SPORTOWY SPARTA
5846287
GŁUBCZYCE

400

5846571 GLKS Zorza Tempo Pacanów

401

5846596

402

Miejscowość
Drewnica
Marcinkowice
Kościan

Łącko

Opole
GŁUBCZYCE
Pacanów

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Busko-Zdrój
Sportowy Unia
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy
5846709
Jegłownik
"Agat" w Jegłowniku

403

5846891 K.S. GTV STADION ŚLĄSKI

404

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS
5846913
Skałki Stolec

Przyczyny odrzucenia wniosku
Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji
1. rozbieżności dotyczące liczby osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania (tabela): 4 trenerów, kalkulacja wszystkich elementów zadania
obejmuje prowadzenie zajęć przez dwóch trenerów.
- brak statutu
- brak wypisu z KRS (dołączono postanowienie o zmianie danych) - brak adnotacji za zgodność z
oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na kserokopii dokumentów - termin
realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - kalkulacja kosztów
finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII (prowadzenie zajęć)
- wniosek złożony przez wnioskodawcę który prowadzi formalnie zarejestrowana działalność przez
okres krótszy niż 3 lata
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji
deklarowana we wniosku pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku poprzedzającym
złożenie wniosku niespójna z kwotą występującą w załączonych dokumentach finansowych
- wykazany sprzęt sportowy nie jest sprzętem do prowadzenia zajęć (ręczniki)
brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
[poprzedzającym złożenie wniosku

CHORZÓW

pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniona tabela dotycząca
terminu realizacji zajęć sportowych - 2.01.2017 do 30.11.2017 (poprawny termin to: 1.07.2017 30.11.2017). Błąd został również powtórzony w pkt. VII w programie zadania w części opisowej.

Stolec

Dołączone upoważnienie dla drugiej osoby podpisującej wniosek nie podpisane przez większość
członków zarządu. Zgodnie ze statutem uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
(dołączona uchwała/upoważnienie podpisane tylko przez Prezesa)

405

5847007 Gminny Klub Sportowy Majdan

Majdan Sieniawski

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji
zawartą w sprawozdaniu finansowym - brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania
stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych

406
407

5847175 TKKF klub SENIOR
5847282 MKS Toroma Torzym

Myślibórz
Torzym

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu
- brak załącznika bilansu
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Przyczyny odrzucenia wniosku

408

5847304 UKS Basket 2010 Kruszwica

Kruszwica

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko
Prezes Brak sprawozdania finansowego. Dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego Niewypełnione pole we wniosku dotyczące specyfikacji sprzętu sportowego

409

5847368

Ludowy Zespół Sportowy w
Doruchowie

Doruchów

1) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych (56
250,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (66 250,00 zł).

410

5847401

Gminny Klub Sportowy "SPARTA"
Konarzyny

Konarzyny

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (10 000 zł) a sprawozdaniem finansowym (20 000
zł)

411

5847446 Szkółka Piłkarska Beniaminek

Radom

- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii
dokumentów (sprawozdanie finansowe) - środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być
przeznaczone na wynagrodzenie trenerów za udział w meczach/turniejach - z dołączonej
dokumentacji wynika, że funkcję wiceprezesa pełni inna osoba

412

5847468 UKS Wesoła Szkoła

Warszawa

1)wniosek złożony po terminie tj po 14-07-2017 wg programu Klub 2017 II nabór 2) wniosek
złożony bez wymaganych podpisów osób upoważnionych 3)brak klauzuli "za zgodność z
oryginałem w statucie 4)brak załącznika bilansu, rachunku zysku i strat oraz krs

413

5847501

Bydgoszcz

Data realizacji w pkt. VI od 2017-05-01

414

MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY
5847543
SIŁA BARTOSZYCE

BARTOSZYCE

1. program zadania w pkt. VII obejmuje termin od 1.07.2016 do 15.12.2016 r. (poprawny termin
to: 1.07.2017 - 30.11.2017); 2. kalkulacja kosztów wszystkich elementów zadania została rozpisana
na bardzo ogólnym poziomie: zajęcia sportowe 6 000 zł (na tej podstawie nie możemy
zweryfikować stawki za trening oraz liczby trenerów).

415

5848021 UKS Jedynka

Wągrowiec

Kopia wypisu z ewidencji klubów sportowych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
nieuprawnioną (zgodnie z reprezentacją określoną w Statucie)

416

5848673 Klub Sportowy "Sokół" Szamocin

Szamocin

przesłany rachunek wyników i bilans NIE zawiera informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze
środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana dotacja wynosiła 60 000 zł;

417

5849130 Klub Sportowy Masovia

Płock

Niespójność ilości sprzętu pomiędzy pkt VI a kalkulacją kosztów Niespójność kwoty za sprzęt
sportowy pomiędzy kalkulacją, a preliminarzem

418

CWZS Zawisza - Stowarzysze
Wioślarskie

5849168 Pomorski Klub Futbolu Amerykańskiego Gdynia

1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w 2016 r. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów zadaniasprzęt sportowy (rodzaj sprzętu, cena jednostkowa, sztuki).
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
419

Nazwa organizacji
Uczniowski Klub Sportowy Stoper
5849201
Poznań

Miejscowość
Poznań

Przyczyny odrzucenia wniosku
prośba o anulowanie (5878705)
- reprezentacja niezgodna z par. 29 statutu - dla ważności oświadczeń woli..wymagane są podpisy
dwóch osób- członków zarządu, w tym obowiązkowo prezesa lub wiceprezesa. Osoby uprawnione
wskazuje zarząd klubu oddzielną uchwałą. - brak sprawozdania finansowego (dołączono tylko
sprawozdanie z wykonania zadania) - kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we
wniosku=0 (z dokumentacji finansowej wynika, że klub otrzymał w 2016 r.- 10 000zł.) - brak
podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii
dokumentów - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu - niespójna
informacja, dotycząca pobierania opłat od uczestników w pkt. IX. wniosku - termin realizacji zajęć
sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII

420

5849307 Międzyszkolny Klub Sportowy Koszalin Koszalin

421
422

5849664 ULKS Lipinki
5849988 LKS Witonianka Witonia

Lipinki
Witonia

423

5850071 MGULKS Boks Team Oława

Oława

424

5850601 Klub Sportowy"Corona" Rudniki

Rudniki

425

5851175 Muks Michałkowice

Przesłano tylko 2 strony wniosku- pierwszą i ostatnią- nieprawidłowo wypełniony wniosek.
Ponadto kopia Statutu niepotwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
Siemianowice Śląskie zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes. Niespójność wskazanej we wniosku kwoty otrzymanych dotacji ze środków
publicznych a kwotą wskazaną w informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.

426

5851212 KS UAM Triathlon Poznań

Poznań

427

5851316 MLUKS Triathlon

Koło

428

5851659 Klub Sportowy ESTERA

429

5851685

Uczniowski Klub Sportowy WRESTLER
Sułów

- brak w pkt. IX. ppkt. 3 charakterystyki opłat
błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek
błędna kalkulacja kosztów zadania(koszty trenerów) niezgodność liczby trenerów( kalkulacja
rozpisana na 2 trenerów,a w VI wskazano 3 trenerów)
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie - brak podpisów wszystkich osób
upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii dokumentów - brak informacji
na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

błędna reprezentacja- uchwała o udzielenie pełnomocnictwa nie podpisana przez określoną ilość
członków zarządu wymaganą statutem
1 )kwota dotacji deklarowana we wniosku 13 500,zł a w bilansie 28254,00zł 2) VIII.Preliminarz
kosztów finansowych, pkt.kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania, nie
uwzględnione środki z MSiT

Myślibórz

Nie można zidentyfikować czy jedna z osób, która podpisała wniosek, pełni w zarządzie funkcję
sekretarza- brak imienia i nazwiska. Zgodnie z zasadami Programu, jeżeli osoby uprawnione nie
dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem.

Sułów

-Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak sprawozdania finansowego/
rachunku zysków i strat, -brak upoważnienia zarządu dla wiceprezesa

37/75
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ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
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Miejscowość

430

5851758 Ludowy Klub Sportowy Zorza Breźnica

Brzeźnica

431

5851832 Uczniowski Klub Sportowy 1993

Kraków

Miejski Klub Sportowy "Karkonosze"
Jelenia Góra

432

5851875

433

5851923 Swarzędzki Klub Karate do Fighter

434

5852044

Klub Sportowy "Helena" w Nowym
Sączu

Nowy Sącz

435

5852217

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe
Fighter

Suchy Las

436

5852261 Międzyszkolny Klub Sportowy DRAGON Chełm

437

5852310

LUDOWY KLUB SPORTOWY "NAROŻE"
JUSZCZYN

438

5852401 Klub Sportowy Orka Kluczkowice

439

5852425

440

5852490 Uczniowski Klub Sportowy Jedenastka

441

5852538

442

5852804 MKS Piast Agrochem Człuchów

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Pleśnej

Kobiece Towarzystwo Sportowe
Polonia w Bytomiu

Jelenia Góra

Swarzędz

Przyczyny odrzucenia wniosku
wniosek wysłany po terminie błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla członka brak
KRS/wypisu z ewidencji ks błędny termin realizacji zadania brak spr. finansowego
- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 1 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych- prowadzenie zajęć
1)brak klauzuli " za zgodność z oryginałem" w rachunku wyników i bilansie 2) "dla ważności
oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań finansowych, majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagana jest reprezentacja dwuosobowa następujących osób:
prezesa zarządu lub jednego z v-ce prezesów zarządu łącznie z innym członkiem zarządu" wniosek
podpisał jedynie sekretarz 3) brak daty wpisu do ewidencji na zaświadczeniu 4) błędna kalkulacja
kosztów finansowych
brak statutu niespójność terminu prowadzenia zajęć (w pkt VI termin prowadzenie zajęć od lipca a
kalkulacja finansowa za prowadzenie zajęć rozpisana od sierpnia)
Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek oraz potwierdzających za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów.- zgodnie z KRS wymagane są podpisy upoważnionych co najmniej
dwóch członków zarządu. Ponadto brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym
dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji.
zaniżona kwota dotacji brak klauzuli za zgodność z oryginałem na jednej stronie statutu
rozbieżność między statutem a wyciągiem z ewidencji ks dotycząca sposobu reprezentacji

JUSZCZYN

statut niepotwierdzony przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji błędna reprezentacja- brak
pełnomocnictw

Kluczkowice

Klub prowadzi działalność poniżej 3 lat Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym
dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z
oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem
wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Sekretarz

Pleśna

- Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej
kwocie dotacji, - Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 3 - brak daty wpisu do
ewidencji

Wejherowo

- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych

Bytom
Człuchów

Błędnie podpisany wniosek. Do składania oświadczeń woli w imieniu klubu i zaciągania
zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes lub wiceprezes działający łącznie ze
skarbnikiem bądź innym członkiem zarządu. Podpisał się prezes i wiceprezes
Data realizacji w pkt. VI od 2017-01-08
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443

5852875 Uczniowski Klub Sportowy Cross

Tomice

444

5852916 Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

Charzykowy

445

5853025 Klub Wioslarski z Roku 1904

Poznan

446

5853162 WALKA Rzeszów

Przyczyny odrzucenia wniosku
- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu - termin realizacji zadania pkt. VI, VII niezgodny z
założeniami programu - specyfikacja sprzętu sportowego pkt. VI niespójna z kalkulacją kosztów
pkt. VIII
błędna data prowadzenia zajęć sportowych
niepełna kalkulacja kosztów zadania (brak rozpisanej kalkulacji kosztów za prowadzenie zajęć
sportowych)

Rzeszów

- Termin realizacji zadania w pkt VI(01-08-2017 do 30-11-2017) niezgodny z programem zadania w
pkt VII(01-08-2017 do 10.12-2017 który wykracza poza termin zadania), - Kalkulacja kosztów
finansowych niezgodna z tabelą kosztów (sprzęt sportowy)

447

5853211 UKS "GIM-DWÓJKA"

Tomaszów Lubelski

1. wersja elektroniczna wniosku nie została przesłana na skrzynkę podawczą 2. rozbieżności
dotyczące liczby osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania (tabela): 6 trenerów, kalkulacja wszystkich elementów zadania
obejmuje prowadzenie zajęć przez trzech trenerów 3. do rachunku wyników i strat nie została
dołączona informacja dodatkowa zawierająca informację o wysokości otrzymanej dotacji ze
środków publicznych w 2016 r. (według wniosku 43 180 zł

448

5853234 Klub Sportowy Basket Piła

Piła

daty w pkt VI wniosku niezgodne z programem zadania przedstawionym w pkt VII wniosku

449

Kamienica

brak spr. finansowego błędna kalkulacja kosztów zadania

Leopoldów

brak podpisów na statucie, brak podpisu v-ce prezesa pod wnioskiem

Będziemyśl

brak sprawozdania finansowego/rachunku zysków i strat

452

5853437 LKS Gorce Kamienica
Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy
5853474
"Błękitni" Leopoldów
Ludowy Klub Sportowy Gród
5853508
Będziemyśl
5853695 Uczniowski Klub Sportowy Reflex

Rybnik

- brak adnotacji za zgodność z oryginałem na statucie

453

5853822

Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum
Istebna

Istebna

- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie uwzględniono prowadzenia zajęć), kwota dotacji we wniosku( 10 000) różni się od kwoty w rachunku zysków i strat (11 707)

454

5853846

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "WIRAŻ" OSTRÓW
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
WIELKOPOLSKI

455

5853975

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
LUKS Ziemia Lubińska

456

5854023 Łaski Szkolny Związek Sportowy

Łask

457

5854109 Gryfiński Klub Sportowy Delf

Gryfino

450
451

Czerniec

zaniżona kwota dotacji błędna reprezentacja- brak upoważnienie dla członka zarządu
- brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 01-05-2017)
Niespójność dotycząca liczby uczestników pomiędzy pkt VI a programem zadania. Brak klauzuli za
zgodność z oryginałem na kopi spr. finansowego.
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458

Nazwa organizacji

5854181 Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"

Miejscowość
Słupca

459

5854282 Ludowy Klub Sportowy Raszczyce

Raszczyce

460

5854305 KS Unia Stargard
Konstantynowski Klub Sportowy
5854354
"Włókniarz"

Stargard
Konstantynów
Łódzki

5854410 Ludowy Klub Sportowy OSiR Pleszew

Pleszew

461
462

463

Ludowy Miejsko-Powiatowy Klub
5854523 Podnoszenia Ciężarów w Sokołowie
Podlaskim

FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW
WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA

1) Statut oraz kopia przedłożonej dokumentacji nie opatrzona "za zgodność z oryginałem" przez
osoby upoważnione/uprawnione do reprezentowania klubu. 2) Deklarowana we wniosku kwota
uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych (0,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na
przedłożonej dokumentacji finansowej (35 000,00 zł)
termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór
1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w roku 2016.
" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane sa podpisy dwóch spośród następujących osób :prezesa,
wiceprezesa,skarbnika" dokumenty podpisał jedynie wiceprezes

Sokołów Podlaski

1. statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 2.
rozbieżności dotyczące liczby osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania (tabela): 2 trenerów, kalkulacja wszystkich elementów zadania
obejmuje prowadzenie zajęć tylko przez jednego trenera. 3. bilans i rachunek zysków i strat nie
uwzględnia (brak) pozycji dotacje, również we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego nie
ma wymienionych dotacji za ubiegły rok. (we wniosku, pkt. III kwota otrzymanych dotacji:
wpisano 15 000 zł dotacji - brak odniesienia potwierdzającego otrzymana dotację).

Warszawa

1) Wniosek o dofinansowanie złożyła fundacja - niezgodne z ogłoszonym programem
konkursowym. 2) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków
publicznych (0,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (20
700,00 zł). 3) Wniosek pkt. VI brak podanej łącznej liczby uczestników zajęć sportowych oraz liczby
osób prowadzących zajęcia sportowe (wpisano "0").

464

5854733

465

5854802 Stowarzyszenie Satori

466

5854946

467

5855678 UKS "Goniec" Staniątki

468

5855724

Ludowy Klub Sportowy
"Staromieszczanka" Stare Miasto

469

5855774

Stowarzyszenie Klub Sportowy Chrobry
Charbrowo
Charbrowo

Ludowy Zespół Sportowy "GWIAZDA"
Sypniewo

Przyczyny odrzucenia wniosku
Brak opisu kalkulacji kosztów finansowych w pkt VIII wniosku (zamiast tego opisany pozafinansowy
wkład własny- powtórzenie informacji z pkt IX.1 wniosku

Jastrowie
Sypniewo
Niepołomice
Stare Miasto

brak informacji o wysokości dotacji uzyskanej ze środków publicznych rozbieżność w terminie
prowadzenie zajęć sportowych (rozbieżność między pkt VI i VII wniosku)
- brak podpisów na wniosku - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIIIprowadzenie zajęć
Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (51 000 zł) a sprawozdaniem finansowym i inf
dodatkową (54 000 zł)
Kopia statutu niepotwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko
Prezes
Wynagrodzenie trenera rozpisane w kalkulacji kosztów na 6 miesięcy (termin realizacji zadania we
wniosku od 2017-07-03 do 2017-11-20)
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470

5855795 Ludowy Zespół Sportowy Victoria Cisek Cisek

471

5855815 UKS Spartakus Buk

Buk

472

5855874 Uczniowski Klub Sportowy Pantery

Dopiewo

473

5856064 Ludowy Klub Sportowy "Orzeł"Mokre

Mikołów

474

Klub Uczelniany AZS Państwowej
5856387 Wyższej Szkoły Zawodowej w
Skierniewicach

Skierniewice

475

5856505 ŁKS Koszykówka Męska

Łódź

476

5856525 KLUB SPORTOWY LZS "ŁUŻYCZANKA"

LIPINKI ŁUŻYCKIE

477

5856921 SKSiT Glosator

Kraków

478

5856982

479

5857040 Klub Sportowy "ZORZA"

480

Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy
GKS Katowice

5857110 Klub Sportowy ŚWIT

Przyczyny odrzucenia wniosku
Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek oraz potwierdzających za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów- zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch
upoważnionych imiennie przez Zarząd członków Zarządu. Poza tym nazwa klubu wskazana we
wniosku niespójna z nazwą określoną w Statucie i KRS.
błędnie rozpisana kalkulacja kosztów prowadzenia zajęć sportowych
Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (84 000 zł) a sprawozdaniem finansowym (98 000
zł) Brak kwoty przy wynagrodzeniu trenera w kalkulacji kosztów
1) We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia
(nieuzupełniona tabela). 2) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z programem wymagane jest
sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (klub przedłożył
jedynie wykaz wydatków za 2016 r.).
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes
Wniosek niezgodny z ogłoszonym programem konkursowym - brak informacji na przedłożonej
dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie dotacji w roku 2016.
- termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - brak informacji
w pkt. X o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. - reprezentacja niezgodna z par. 35 statutu - brak
upoważnienia dla osób reprezentujących stowarzyszenie
- brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na
kserokopii dokumentów - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano
specyfikacji sprzętu sportowego z wkładu własnego) - brak sprawozdania finansowego za cały 2016
r.

Katowice

w pkt III wniosku nie uwzględniono dotacji, brak KRS/wyciągu z ewidencji

Staszów

wyciąg z ewidencji ks nie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentacji rozbieżność w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe( pkt VI i kalkulacja
kosztów)

Starachowice

1) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt.
VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)". 2) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja
kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty"
(prowadzenie zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego).

41/75

Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

481

5857442 Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Gdańsk

tabela z pkt VI wniosku niespójna z kalkulacją kosztów finansowych z pkt VIII

482

5857589 Klub Sportowy Play Basket Kraszewice

Głuszyna

Niespójność liczby uczestników pomiędzy pkt VI a programem zadania

483

5857992

Stalowa Wola

Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji

484

5858033 MUKS Marcinki

Kępno

- brak załącznika krs lub wypisu z ewidencji
- nie uzupełniono pkt. VI- liczba sztuk sprzętu sportowego - niezgodność liczby osób prowadzących
zajęcia sportowe - liczba 1 w pkt VI. z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania - środki
przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na opłatę egzaminu

Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA"
przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

485

5858058 Klub Aikido Renshu

Kostrzyn nad Odrą

486
487

5858373 Klub Sportowy Husarz Gniezno
5858394 WWL Badminton Club

Gniezno
Marki

488

5858422

Stowarzyszenie Okocimski Klub
Sportowy

Brzesko

489

5858516 Szamotulski Klub karate

490

5858563

491

5858809

492
493

494

Szamotuły

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników
Kołobrzeg
MEWA

Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokolik''
Niemodlin
Ludowy Klub Sportowy Marmury
5858917
Przyłęk
5859314 Stowarzyszenie Budujemy Sukces

5859502 UKS Morzycko Moryń

błędna kalkulacja kosztów finansowych
Niespójność dat pomiędzy pkt VI a programem zadania Liczba trenerów w pkt VI - 0
wniosek nie został wypełniony w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania/
przedmiot zakupu sprzętu sportowego (rodzaj sprzętu/specyfikacja, liczba sztuk i termin realizacji
zakupu/ data od/data do)
spr. finansowe nie podpisane przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji błędna reprezentacja
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 02.01.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Załączone do wniosku sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem
finansowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 3) Numer/pozycja oraz data wpisana we
wniosku pkt. V niezgodna z przedłożonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji starosty.

Niemodlin

błędny termin realizacji zadania

Przyłęk

- reprezentacja niezgodna z par. 30 statutu - brak upoważnienia dla wiceprezesa

Poręba Wielka

Błąd rachunkowy w kalkulacji kosztów (w tabeli łączna kwota z dotacji MSiT na organizację obozu
sportowego i zakup sprzętu przekracza 4000 zł)- niespójność między kalkulacją kosztów a
preliminarzem kosztów.

Moryń

Kopie dokumentów (Statut, wypis z ewidencji klubów sportowych oraz sprawozdanie finansowe)
niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań
majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes.
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ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

495

496
497
498
499

Nazwa organizacji

5859555 Uczniowski Klub Sportowy Dalachów

Miejscowość

Dalachów

Aktywny Klub Sportowy Osób
5859601 Niepełnosprawnych "Krok za krokiem" Zamość
w Zamościu
5859933 Klub Piłkarski Słowianin Wolibórz
Wolibórz
Uczniowski Klub Sportowy ŻAKI
5859956
Pleszew
Taczanów

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w 2016 r. 2) Statut nie opatrzony potwierdzeniem "za zgodność z
oryginałem" przez osoby upoważnione/uprawnione do reprezentowania klubu. 3) We wniosku w
pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania - zakup sprzętu sportowego(cena jednostkowa sprzętu).
zaniżona kwota dotacji
statut i spr. finansowe nie podpisane przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji
Sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat nie zawiera wyszczególnionej informacji o
wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych

5860106 Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Augustów

błędnie rozpisane koszty zadania

500

5860130 TOP Bolesławiec

1. do rachunku wyników nie została dołączona informacja dodatkowa zawierająca informację o
wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. W rachunku i bilansie brak pozycji
dotacje - kwota we wniosku, zgodnie z pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych: 194 129,
22 zł. 2. kopie dokumentów: bilans, rachunek wyników i statut zostały potwierdzone za zgodność
przez prezesa (reprezentacja dwuosobowa). 3. kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania została rozpisana na 3 trenerów, zgodnie z pkt. VI - przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia : czterech trenerów.

501

5860175

502

5860203 LKS Orzeł Goleszyn

Uczniowski Klub Sportowy Wolej Ruda
Ruda Śląska
Śląska

Gminny Uczniowski Klub Sportowy
Orzeł

503

5860223

504

5860341 UKS ATLETA
Uczniowski Klub Sportowy "Refleks"
5860383
Żupawa

505

Bolesławiec

- reprezentacja niezgodna z art. 28 statutu - brak upoważnienia dla skarbnika

Goleszyn

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - błędna reprezentacja- brak podpisu
członka zarządu

Sypniewo

1) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt.
VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)". 2) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja
kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą podaną w tabeli "koszty"
(zakup sprzętu sportowego). 3) Statut niepoświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osoby
upoważnione/uprawnione do reprezentowania klubu.

Łódź

1) brak załącznika bilansu lub rachunku zysków i strat

Żupawa

1)brak klauzuli " za zgodność z oryginałem" w rachunku wyników i bilansie
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

KROSNO
ODRZAŃSKIE

Przyczyny odrzucenia wniosku
1. brak KRS (jest tylko odręcznie napisana informacja, że wniosek o zmianę danych jest w trakcie
załatwiania), nie dołączono starego KRS i wniosku o zmianę danych, wobec tego nie można
zweryfikować co będzie przedmiotem zmian, także nie można potwierdzić daty rejestracji klubu w
KRS. 2. Statut nie został potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem (nowy statut od
30 czerwca 2017 r.) wobec tego nie wiadomo, który statut został dołączony.

506

5860407 MIEJSKI KLUB SPORTOWY TĘCZA

507

5860622

508

5860684 Uczniowski Klub Sportowy Gościeradów Gościeradów

-błędna reprezentacja-brak upoważnienia dla członka zarządu - statut, spr. finansowe nie
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji klubu

509

5860751 Klub Kolarski Ziemia Darłowska

Darłowo

- reprezentacja niezgodna z par. 29 statutu - brak uchwały - termin realizacji zajęć sportowych w
pkt. VI wniosku niespójny z pkt. VII

510

5860813 Klub Sportowy Łużyce Lubań

Lubań

1) Wniosek pkt. VI brak podanej liczny osób prowadzących zajęcia sportowe (wpisano "0"). 2)
Statut niepotwierdzony "za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania
klubu na każdej ze stron. 3) Reprezentacja wykazana w KRS niespójna ze statutem.

511

5860983

512

5861006

513

Miejskie Ognisko Towarzystwa
Ciechanów
Krzewienia Kultury Fizycznej "PROMYK"

Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub
Wieruszów
Sportowy START

Krasnostawski Klub Sportowy Kinga
Krasnystaw
Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy
5861108
"KWISA"

Krasnystaw
Leśna

514

5861148 Stowarzyszenie FST Sport Team

515

Ludowy Zespół Sportowy Bełchatowska
5861188
Bełchatów
Akademia Taekwon-Do

516

5861246

517

5861269 Ludowy Klub Sportowy Pstrążna

LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ"
BAZANÓWKA

Toruń

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - brak szczegółowej kalkulacji
kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnego na prowadzenie zajęć)

Niespójność dotycząca wynagrodzenia trenera pomiędzy preliminarzem (8100 zł) a kalkulacją
kosztów (7700 zł) Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
brak klauzuli "za zgodnośc z oryginałem" w statucie
Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (51 149,23 zł) a sprawozdaniem finansowym (54
565,94 zł) Niespójność dat pomiędzy pkt VI a programem zadania
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji
- brak w pkt. IV wniosku wpisanych osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do
składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych- prowadzenie zajęć, wynajem obiektów

Bażanówka

Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek. Zgodnie z KRS wymagane jest współdziałanie
dwóch uprawnionych przedstawicieli klubu w tym Prezesa, W-ce Prezesa lub sekretarza.

Pstrążna

- termin realizacji zadania pkt. VI niezgodny z założeniami programu - brak podpisów osób
upoważnionych na statucie
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji
Klub Sportowy Tempo Ramsowo
Wipsowo

Miejscowość

518

5861377

Barczewo

519

5861511 Uczniowski Klub Sportowy SABAUDIA

Sabaudia

520

5861568 Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO"

Lusowo

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania prowadzenie zajęć sportowych wykazano kwotę 10 000,00 zł
natomiast w tabeli "koszty" wykazano kwotę prowadzenia zajęć sportowych na 8 000,00 zł.
Data realizacji w pkt. VI od 2017-03-07 Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym
dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji Niespójność dotycząca kwoty całości zadania pomiędzy
preliminarzem a kalkulacją kosztów
rozbieżność terminu prowadzenia zajęć sportowych (rozbieżność między pkt VI i opisem Programu
Zadania) statut i spr. fin nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2 osoby upoważnione
do reprezentacji

Biecz

1)" dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majatkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane sa podpisy dwóch osób spośród następujących
:prezesa,sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu" brak upoważnienia dla viceprezesa
2)VII Preliminarz kosztów finasowych. punkt 4.zakup sprzętu sportowego, kwota 5200zł niezgodna
z kalkulacją kosztów finasowych 5297,00zł

Gdynia

1. brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu; 2. zadeklarowana we
wniosku kwota dotacji różna od kwoty wyszczególnionej w załączonych dokumentach finansowych

5862342 Uczniowski Klub Sportowy PIAST

Blizanów

Błędna reprezentacja: do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu klubu upoważniony jest
prezes lub wiceprezes działający wspólnie ze skarbnikiem Podpisał się prezes i wiceprezes

524

5862510 UKS CONCORDIA 1909

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/rachunek zysków i strat za 2016 r
(klub przedłożył tylko zeznanie podatkowe CIT-8). 2) Niezgodność liczby osób prowadzących
Piotrków Trybunalski
zajęcia sportowe - liczba 5 w pkt VI. z liczbą trenerów - liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.

525

5862697 Rzeszowski Klub Badmintona

Rzeszów

526

5862777 UKS Siódemka

Zduńska Wola

527

5862849

528

5863100 BHT Petra Płock

521

5861839 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka

522

5861862

523

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bałtyk
Gdynia Akademia Piłkarska"

Wiejski Uczniowski Klub Sportowy
"GROT"

Grotniki

Płock

Błędy rachunkowe w kalkulacji kosztów (prowadzenie zajęć i koszt całkowity zadania)- niespójność
między kalkulacją kosztów a preliminarzem kosztów
bilans z 2015, wg programu klub 2017 powinien być z 2016
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty
otrzymanych dotacji
1)brak klauzuli " za zgodność z oryginałem"w statucie 2) VI Przedmiot i zakres wnioskowanego
dofinansowania, łączna liczba uczestników zajęć, osób prowadzących zajęcia =0 3)X informacje o
działaności wnioskodawcy, informacja o liczbie zawodników = 0
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
529

Nazwa organizacji
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
5863165
OLYMPIC Słupia

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

Słupia

Brak podpisu Sekretarza na wniosku. Jest tylko pieczątka

530

5863206 Ludowy Klub Sportowy "Lelovia"

Lelów

zaniżona kwota dotacji nieuwzględnienie wkładu własnego w kalkulacji finansowej zadania

531

5863226 LKS Klimontowianka

Klimontów

1) Statut nie opatrzony klauzulą "za zgodność z oryginałem". 2) Wniosek pkt. VI "rodzaj sprzętu
sportowego (specyfikacja)" - brak podanej w tabeli liczby sztuk sprzętu sportowego.

532

Gminny Ludowy Klub Sportowy "
5863350
POMOWIEC "

Gronowo Elbląskie

533

5863377 Uczniowski Klub Sportowy "Remis"

Świdnik

534

5863398

Miejski Uczniowski Klub Sportowy
"Skałka-Śląsk" w Świętochłowicach

Świętochłowice

535

5863640 Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN

Drobin

536

5863669 SL GKS Olsza Olszyna

Olszyna

537

5863839

538

Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedynka'' w
Niemodlin
Niemodlinie
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy
5863972
Biskupiec
OSSA w Biskupcu

Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek i potwierdzających za zgodność z oryginałem
na kopiach dokumentów (Zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch
umocowanych przedstawicieli klubu w tym Prezesa, Skarbnika lub innej osoby, której udzielono
pełnomocnictwa.
1) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych (30
000,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (35 000,00 zł). 2)
Przedłożone upoważnienie dla członka Zarządu podpisane jedynie przez Prezesa a powinno być
podpisane przez cały Zarząd.
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na
sprawozdaniu finansowym - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania
stowarzyszenia na statucie
1. statut wnioskodawcy oraz kopia wypisu z ewidencji NIE potwierdzona za zgodność z oryginałem
na każdej stronie przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania
zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy. 2. błędna reprezentacja, zgodnie z dołączonym
Statutem do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane
jest współdziałanie oraz złożenie popisów przez Prezesa i Skarbnika lub jednego z nich wraz z
upoważnionym członkiem zarządu. Dokumenty podpisał Prezes i Wiceprezes (brak upoważnienia
dla Wiceprezesa)
1. Wniosek nie został wypełniony w pozycji wysokość ewentualnych opłat pobieranych od
uczestników programu (składki członkowskie itp.), mimo to, ze Wnioskodawca zaznaczył, że będzie
pobierać opłaty. 2. błędnie sporządzona kalkulacja kosztów finansowych/ prowadzenie zajęć przez
trenera: jest: 375 * 3 trenerów * 37,5 zł = 15 000 zł (poprawne wyliczenie: 375 * 3 trenerów * 37,5
zł = 14 062, 50 zł). Ponadto Wnioskodawca w preliminarzu kosztów finansowych/prowadzenie
zajęć (wkład własny 5 000 zł. dotacja MSiT 9 000 zł = 14 000 zł). Kosztorys zawiera błędy
rachunkowe.
rozbieżność w zakupie sprzętu sportowego- kalkulacja finansowa przedstawiona na 24 koszulek a
w przedmiocie zakupu sprzętu sportowego wskazana liczba 26 koszulek
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

539

5864407 Klub Sportowy Szówsko

Szówsko

540

5864499 Gminny Klub Sportowy Forty Piątnica

Piątnica

541

5864572

542

Płońskie Towarzystwo Siatkówki "PTS
PŁOŃSK"
5864616 KS Nine Hills Chełmno

543

5864788

544

5865059 Uczniowski Klub Narciarski "TRÓJGARB" Witków

545

5865100

546

GÓRNICZY KLUB TENISOWY "NAFTA"
5865199 PRZY POLSKIM GÓRNICTWIE
NAFTOWYM I GAZOWNICTWIE

547

5865223 Ludowy Klub Sportowy PIAST Łapanów Łapanów

548
549
550
551
552
553
554
555

Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"
Darłowo

Płońsk
Chełmno
Darłowo

Miedzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej
Dębica
Atletyki - Dębica - Korzeniowski.pl
Zielona Góra

Przyczyny odrzucenia wniosku
błędna reprezentacja: dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy dwóch osób spośród
następujących: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu.
Podpisał się prezes i skarbnik - brak upoważnienia dla skarbnika.
- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII
Data realizacji w pkt. VI od 2017-06-01 Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym
dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji
1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór
- brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r. - specyfikacja sprzętu sportowego niespójna z pkt. VIII - kalkulacja kosztów
finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII- sprzęt sportowy
niewypełnione pole przedmiotu zakupu sprzętu sportowego
Rozbieżność między terminem realizacji zajęć sportowych wskazanym w zakresie rzeczowym
zadania a terminem wskazanym w programie zadania
brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych w pkt VIII wniosku - nie rozpisano sprzętu
sportowego

- brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia na kserokopii
dokumentów (sprawozdanie finansowe)
Nieprawidłowy termin realizacji zajęć sportowych wskazany w zakresie rzeczowym zadania (od 2
5865248 Uczniowski Klub Sportowy Kendo-Łódź Łódź
stycznia 2017)
błędna reprezentacja-brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek -brak informacji o
5865348 Ludowy Klub Sportowy Topór Tenczyn Tenczyn
wysokości środków otrzymanych z dotacji publicznych
1) Wniosek pkt. X ppkt. 3 brak podanej informacji o charakterystyce planowanych do pobrania
5865368 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe
Ostrów Wielkopolski
opłat.
5865535 ULKS Błękitni Sarnik w Chrapowie
Sarnik
X. informacje o działaności wnioskodawcy, informacja o liczbie zawodników = 0
statut nie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 2 osobę upoważnioną do reprezentacji5865779 GLKS Gmina Kłomnice
Kłomnice
str. 8 statutu nie potwierdzona przez sekretarza
Uczniowski Klub Sportowy Akademia
- błędna kalkulacja kosztów zadania (koszty trenerów) - brak informacji dotyczącej kwoty
5865913
Warszawa
Badmintona
otrzymanej dotacji ze środków publicznych
- brak statutu, wypisu z ewidencji - termin realizacji zajęć sportowych w pkt. VI wniosku niespójny
LUDOWY KLUB SPORTOWY
5866113
JAZOWSKO
z pkt. VII - brak w pkt. VI specyfikacji sprzętu sportowego - brak informacji w pkt. X ppkt. 2 o liczbie
,,BUDOWLANI,,
punktów
Niespójność dat pomiędzy pkt VI a programem zadania Niespójność ilości sprzętu sportowego
5866259 Klub Sportowy Arkadia
Oborniki Śląskie
pomiędzy specyfikacją sprzętu a kalkulacją
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Lp. ID wniosku
556

Nazwa organizacji
Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe
5866591
Głuchołazy

Miejscowość
Głuchołazy

Przyczyny odrzucenia wniosku
1. pkt VI zakres i przedmiot wnioskowanego dofinansowania - nie uzupełniona tabela dot. liczby
uczestników (chłopcy, dziewczęta, osoby prowadzące zajęcia)

557

5866611 Bocheński Klub Sportowy

Bochnia

kwota dotacji we wniosku(160 000 zł) różni się od kwoty w rachunku zysków i strat (166 000 zł)

558

5866850 Klub Koszykówki Gryf Goleniów

Goleniów

- brak sprawozdania finansowego (dołączono tylko sprawozdanie z wykonania zadania) - kalkulacja
kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII (wynajem obiektów sportowych)

559

5866985

Terenowy Klub Sportowy Skawinka
Skawina

Skawina

- wniosek nieczytelny - nie uzupełniono pkt. X ppkt. 3 wniosku - kwota otrzymanych środków
publicznych wskazana we wniosku=0 (z dokumentacji finansowej wynika, że klub otrzymał w 2016
r.- 68 600 zł., a w 2017 r.- 38 940 zł.)

560

5867110

Ludowy Zespół Sportowy "KOLEJARZ"
KNAPY

Knapy

1) "dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majatkowych stowarzyszenia,
wymagane jest dwóch osób: prezesa lub z v-ceprezesa oraz sekretarza" wniosek podpisał prezes i
wiceprezes 2) brak szczegółowej kalkulacji sprzętu sportowego

561

5867135 UKS BEREJ BOXING LUBLIN

562

5867326

563

5867426 UKS Kasprowiczanka

564

5867502

565

5867683 Klub Sportowy Ronin

Tychy

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie oraz kopie załączonych dokumentów
niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań
majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes.

566

5867852 UKS BETA PRZY PG NR 2 W PIONKACH

PIONKI

Błędna kalkulacja kosztów (rozpisana jest tylko dotacja bez wkładu własnego)

567

5868193

Gminny Klub Sportowy "GKS STRAŻAK
BIDZINY"

Bidziny

1) We wniosku w pkt. X ppkt. 1 brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia.

Osiedlowe Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Vrotcovia

Lublin
Lublin

Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 10-04-2017), Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak
informacji o deklarowanej kwocie dotacji
statut, spr. finansowe i wypis z ewidencji ks nie potwierdzone przez 2 osoby upoważnione do
reprezentacji klubu

Ostrów Wielkopolski błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla członka zarządu

STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU
BARLINEK
SPORTU W BARLINKU

Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
rozpoczęcie zajęć 03-04-2017)

568

5868476 SKS Cresovia

Białystok

błędna reprezentacja: dla ważności oświadczeń dotyczących zobowiązań majątkowych klubu
wymagane jest współdziałanie dwóch osób: w tym prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub
upełnomocnionego głównego księgowego. Podpisał się prezes i wiceprezes.

569

5868770 Klub Piłkarski "Bach"

Brąchnowo

1) Środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie
trenerów za udział w meczach/turniejach/rozgrywkach.
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ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
570

Nazwa organizacji
Międzyzakładowy Robotniczy Klub
5868882
Sportowy "Kuźnia" Jawor

Miejscowość
Jawor

Przyczyny odrzucenia wniosku
rozbieżność w terminach prowadzenia zajęć sportowych( rozbieżność między Pkt VI a Programem
Zadania)

571

5868925

Stowarzyszenie Klub
Sportowy"Wybrzeże"

Biesiekierz

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/rachunek zysków i strat za 2016 r.
zgodnie z ustawą o rachunkowości (przedłożona deklaracja niepotwierdzona "za zgodność z
oryginałem" przez osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją oraz przedłożone oświadczenie nie
podpisane przez reprezentację zgodnie ze statutem). 2) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą
podaną w tabeli "koszty" (prowadzenie zajęć sportowych).

572

5869017

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia"
Biała Podlaska

Biała Podlaska

1) brak klauzuli "za zgodnośc z oryginałem " w statucie,
Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek oraz potwierdzających za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów- Zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych przez Zarząd osób, tj. Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika. Wniosek podpisał
Prezes i kierownik.
Brak sprawozdania finansowego. Dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego

573

5869057 Ludowy klub Sportowy SpartaOStrów

Ostrów

574

5869107 Klub Piłkarski Kamień

Rybnik

575

5869433 Uczniowski Klub Sportowy Siódemeczka Stalowa Wola

wniosek w wersji elektronicznej nie został przesłany na skrzynkę podawczą

576

5869572 Starachowicki Klub Karate Kyokushin

1) Wniosek złożony tylko w wersji papierowej.

577

5869637

Uczniowski Klub Sportowy Cztery-trzy
Lublin

Lublin

578

5869775

MIELECKI KLUB SPORTOWY "GRYF
MIELEC"

MIELEC

579

5869815 Żarski Klub Szachowy

Żary

580

5869901 Gminny Klub Sportowy Świniary

Świniary Nowe

Starachowice

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze Statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko
Prezes.
1) Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji ponieważ na wypisie z ewidencji starosty
właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 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 (niespójna liczba uczestników).
W specyfikacji sprzętu sportowego wpisano projektor. Wymieniona pozycja nie jest sprzętem
sportowym.
1) X. informacje o działaności wnioskodawcy, informacja o liczbie zawodników = 0 2) brak
informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku poprzedzającym
złożenie wniosku

49/75

Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

581

5870059

Miejsko-Gminne Towarzystwo
Sportowe w Działoszycach

Działoszyce

582

5870092

Gminna Organizacja Sportu Zieloni
Koźminek

Koźminek

583

5870261 Towarzystwo Sportowe ,,Akwedukt''

Przyczyny odrzucenia wniosku
- wniosek wysłano po terminie - brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób
upoważnionych na sprawozdaniu finansowym - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do
reprezentowania stowarzyszenia na statucie - brak informacji na przedłożonej dokumentacji o
wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - termin realizacji zajęć
sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - niespójna liczba kompletów sprzętu
sportowego pkt. VIII
1. brak podpisów prezesa (par. 22 ust. 4 statutu) 2. brak sprawozdania finansowego lub rachunku
zysku i strat (załączono sprawozdanie z wykonania zadania publicznego)

Kielce

1) Brak dołączonej do wniosku upoważnienia w formie uchwały Zarządu dla Prezesa i Wiceprezesa.
Zgodnie z KRS i statutem § 37 ust. 2 "Dla ważności oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków
majątkowych "TS" wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu".

Blachownia

1. wkład własny 2 000 zł do prowadzenia zajęć sportowych i 2 000 zł do zakupu sprzętu
sportowego nie zostało ujęte w kalkulacji wszystkich elementów zadania. Kalkulacja dotyczy 10
000 zł dotacji z MSiT. 2. brak upoważnienia/uchwały zarządu, zgodnie z KRS i Statutem dla
ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane jest zgodne
współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych członków zarządu.

584

5870456 Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka

585

Międzyszkolny Uczniowski Klub
5870525
Sportowy VICTOR

Warszawa

586

5870733 Ludowy Klub Sportowy Wisła Rząska

Rząska

587

5870819

588

5870904 Uczniowski Klub Sportowy

Krasnystaw

589

5871005 Jeleniogórski Klub SHIDOKAN Karate

Jelenia Góra

590

5871048

Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie
Pogoń

Lwówek

1) X informacje o działaności wnioskodawcy, informacja o liczbie zawodników = 0

591

5871071

PODLASKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK
TENISOWY

Białystok

Wniosek złożony przez wnioskodawcę nieuprawnionego do naboru (program dedykowany do
klubów sportowych) Błędy rachunkowe w kalkulacji kosztów dot. sprzętu sportowego. Suma
pozycji w kalkulacji kosztów to 4015 zł, natomiast w preliminarzu kwota 4000 zł

Ludowy Klub Sportowy Janovia w
Janowcu

Janowiec

Rozbieżności w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 4 trenerów w pkt.
VIII preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja obejmuje prowadzenie zajęć przez 2 trenerów w
3 grupach
- brak podpisów na sprawozdaniu finansowym - liczba sztuk sprzętu sportowego w pkt. VI
niespójna z pkt. VIII
statut i spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentacji brak informacji o wysokości dotacji ze środków publicznych błędna reprezentacjabrak upoważnienie dla wiceprezesa
1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania - zakup sprzętu sportowego (rodzaj sprzętu, sztuki,
cena jednostkowa).
Data realizacji w pkt. VI od 2017-04-03 Wniosek nie przesłany w AMODIT (tylko w wersji
papierowej)
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Miejscowość

592

5871145 Klub Sportowy Korona Cedry Małe

Cedry Małe

593

5871188 Stowarzyszenie "AIKIDO OLSZTYNEK"

Zielonowo

594

5871210 Klub Sportowy Pogoń 96 Łaszczówka

Łaszczówka

595

5871259 Klub Sportowy Olkusz

Olkusz

596

5871326 Klub Sportowy Extremalta

597

5871406

Miejski Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy "Piątka" Bełchatów

Przyczyny odrzucenia wniosku
statut, spr. finansowe i wypis z ewidencji klubów sportowych nie potwierdzone przez osoby
upoważnione do reprezentowania klubu
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes
Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisała się tylko
jedna osoba. Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (60 000 zł) a sprawozdaniem
finansowym (75 000 zł)
błędna reprezentacja-brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek

Poznań

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania. 2) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja
kosztów finansowych wszystkich elementów zadania ilość sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI
"rodzaj sprzętu (specyfikacja)".

Bełchatów

- brak zaświadczenia umożliwiającego weryfikację daty rejestracji klubu - brak informacji na
przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r.

598

5871426 Uczniowski Klub Sportowy SAJDAK

Głogów Małopolski

- kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku niezgodna z kwotą dotacji
zawartą w sprawozdaniu finansowym (nie uwzględniono dotacji ze środków MSiT) - brak
szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnego)

599

5871550 Ludowy Klub Sportowy w Ujkowicach

Ujkowice

brak statutu

600

5871604

Bytom

1) VIII.Preliminarz kosztów finansowych.błędna kalkulacja ( wynika , że zajecia będzie prowadzić 2
trenerów, a w tabeli "liczba prowadzacych zajęcia"wpisanych jest 4 trenerów

601

5871713 KS Rzuchowa

Rzuchowa

rozbieżność w ilości kupowanego sprzętu (rozbieżność między pkt VI wniosku a kalkulacją
finansową)

602

5871739

Sieniawa Żarska

błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek

603

Uczniowski Klub Sportowy Amicus przy
5871986 Gminnym Ośrodku Kultury w
Łopiennik Górny
Łopienniku Górnym

Towarzystwo Tenisa Stołowego
"Polonia Bytom"

Ludowy Zespół Sportowy Delta
Sieniawa Żarska

1) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania zakup sprzętu sportowego wykazano kwotę 6 000,00 zł natomiast
w tabeli "koszty" wykazano kwotę zakupu sprzętu sportowego na 8 000,00 zł. 2) Wniosek pkt. IV
ppkt. 2 brak wpisanych wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy
(Księgowy Klubu).
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Nazwa organizacji

Miejscowość

604

5872086 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik

605

5872112

606

5872526 K.S. Czarni Sucha Góra

Bytom

607

5872568 GK Piast Szczecin

Szczecin

608

5872891 UKS BIELAWIANKA

Bielawa

609

5872935 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Prudnik Prudnik

zaniżona kwota dotacji ze środków publicznych

610

5873278 Klub Sportowy Otryt I Lutowiska
Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy
5873384
Żak Espadon

Lutowiska

błędna kalkulacja kosztów zadania

Pyrzyce

termin realizacji zadania od 3 kwietnia do 30 listopada 2017 r. - niezgodny z programem

Warszawa

Niezgodność kwot dotacji w 2016 r.: -we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków
publicznych - 0 zł; -rachunek zysków i strat - pozycja II dotacje 1 144 831,97 zł. Zgodnie z
Programem KLUB kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w
roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys.
zł

Tychowo

zgodnie ze statutem dokumenty powinien podpisywać zarząd

Białołęka

1)brak załącznika bilansu lub rachunku zysków i strat

Chojne

- brak sprawozdania finansowego

Wieprz

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu

611

Gminny Klub Sportowy ABSOLWENT
Domaszewnica

612

5873424 Liga Obrony Kraju

613

5873551

614
615
616

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w
Tychowie
KLUB SPORTOWY "GWARDIA"
5873668
BIAŁOŁĘKA
5873767 Gminny Klub Sportowy Chojne
Gminny Klub Sportowy Radziechowy 5873809
Wieprz

Rychlik

Przyczyny odrzucenia wniosku
Wniosek złożony przez nieuprawniony podmiot- Stowarzyszenie nie ma w swoich celach
statutowych upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto brak
wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji ze
środków publicznych.
Sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat nie zawierające informację o wysokości
otrzymanej dotacji ze środków publicznych
- brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r.
1) Brak załączonego do wniosku statutu.
Niespójność dotycząca wynagrodzenia trenera pomiędzy kalkulacją kosztów (7 200 zł) a
preliminarzem (6 000 zł)

Domaszewnica

617

5873859 Gminny Klub Sportowy "Myśliwiec"

Gostycyn

618

5874040 Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU

Ostróda

619

5874063 Klub Sportowy "Płomień"

Radwanice

620

5874084 Klub Sportowy "Olimpia" w Jaworze

Jawor

niezgodność terminu wskazanego w zakresie rzeczowym zadania a terminem wskazanym w
programie zadania
błędny termin realizacji zadania brak daty w wypisie z ewidencji ks potwierdzającej datę rejestracji
ks
- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych
1) Statut nie opatrzony potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" zgodnie z ogłoszonym
programem konkursowym.
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621

5874267 Klub Sportowy ATUT w Podborzu

622

5874503

623

5874528

Gminny Uczniowski Klub Sportowy w
Krasnosielcu

624

Ludowy Klub Sportowy "Strzelec"
Budzów
5874571 Uczniowski Klub Sportowy WIATR

625

5874604

Międzyzakładowy Klub Sportowy
POLONIA

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

Podborze

1. w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - liczba osób prowadzących zajęcia
sportowe - 0 trenerów; 2. reprezentacja - oświadczenia woli w sprawach majątkowych...
wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa oraz jednego z członków zarządu, upoważnionego
przez zarząd (brak uchwały zarządu upoważniającej wiceprezesa)

Krasnosielc

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie. Ponadto Statut podpisany tylko na ostatniej
stronie przez Prezesa- jedną z wymaganych osób (zgodnie z reprezentacją określoną w Statucie)

Budzów

1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór

Ludźmierz

Niewypełniona informacja we wniosku dot. łącznej liczby uczestników (pkt VI)

Jastrowie

1) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych (120
000,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (145 000,00 zł).

626

5874649

Ludowy Klub Sportowy "LKS Szumy" w
w Suścu

Susiec

1) Statut nie opatrzony potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" na każdej ze stron przez osoby
upoważnione/uprawnione do reprezentowania klubu. 2) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz
kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz
rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu specyfikacja" (piłki, koszuli,
spodenki).

627

5874679

Częstochowski Ośrodek Szkolenia
Wyczynowego

Częstochowa

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla wiceprezesa

Radwanice

1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 3 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania. 2) Niespójne daty realizacji zajęć sportowych. Wniosek pkt. VI termin realizacji
zajęć sportowych podano datę od 02-07-2017 r. do 31.10.2017 r. natomiast w pkt. VII Program
zadania podano datę od 01-07-2017 r. do 30.11.2017 r. 3) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą
podaną w tabeli "koszty" (obóz sportowy).

628

5874719 EKS Kolektyw

629

5874773

630

631

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W
NOWEJ WSI
5874855 Uczniowski Klub Sportowy SMOKI

5874985 Klub Piłkarski „Legion” Tomaszowice

WARSZAWA
Poznań

Tomaszowice

rozbieżność w liczbie osób prowadzących zajęcia sportowe między Pkt wniosku a kalkulacją
kosztów
brak klauzuli "za zgodnośc z oryginałem" w statucie
Rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje uzupełniające do bilansu nie zawierają informacji
o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. W rachunku zysków i strat
znajduje się pozycja "A" przychody podstawowej działalności operacyjnej - 33 893,98 zł (we
wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych - 35 100, 00 zł) na tej podstawie nie
można zweryfikować kwoty dotacji, jaką otrzymał klub w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
632

Nazwa organizacji
Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy
5875092
"ARKA" w Rykach

633

5875113

634

5875209

635

Toruński Uczniowski Klub Sportowy
Meduza

Uczniowski Klub Sportowy "JEDNOŚĆ"
w Koszalinie
Uczniowski Klub Sportowy Budo
5875463
Grodzisk Mazowiecki
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Ziemia Milicka

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

Ryki

statut niepotwierdzony przez przez osoby upoważnione do reprezentacji

Toruń

1) VIII.Preliminarz kosztów finansowych.błędna kalkulacja ( wynika , że zajecia będzie prowadzić 3
trenerów, a w tabeli "liczba prowadzacych zajęcia"wpisanych jest 4 trenerów

Koszalin

- brak w pkt. IX. ppkt. 3 charakterystyki opłat

Grodzisk Mazowiecki

636

5875549

637

5875842 Klub Sportowy Bieżanowianka

Kraków

638

5875958 MLKS Sparta Kazimierza Wielka

Kazimierza Wielka

639

Uczniowski Klub Sportowy "Stół Polski"
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i
5875990
Ciechanowiec
Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w
Ciechanowcu

1. zakres rzeczowy zadania (pkt. VI) niespójny z kalkulacją kosztów finansowych (pkt. VII) 2.
wykazano "0" zawodników w klubie w wieku do 18. roku życia (pkt. X)

5876061 Sopocki Klub Jeździecki

1. rozbieżności dotyczące liczby osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI przedmiot i zakres
wnioskowanego dofinansowania (tabela): 2 trenerów, kalkulacja wszystkich elementów zadania
obejmuje prowadzenie zajęć tylko przez jednego trenera. 2. statut wnioskodawcy NIE
potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby uprawnione/upoważnione
do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

640

Milicz

brak podpisu osoby upoważnionej na każdej stronie statutu rozbieżność w liczbie kupowanego
sprzętu (rozbieżność między VI pkt i kalkulacją finansową)
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych, zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes
1) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 4 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 6 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania. 2) Statut oraz kopia przedłożonych dokumentów nie opatrzona
potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione/uprawnione do
reprezentowania klubu. 3) Niespójny termin realizacji zadania. Wniosku w pkt. VI termin realizacji
zajęć podano datę rozpoczęcia 01-07-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę
rozpoczęcia zajęć 14-08-2017 r. 4) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja
kosztów finansowych wszystkich elementów zadania ilość sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI
"rodzaj sprzętu (specyfikacja)".

Sopot

błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek spr. finansowe nie
potwierdzone przez 2 osoby zdolne do reprezentacji klubu
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

641

5876089 BIALSKI KLUB SPORTOWY GEM

642

5876251

Kobiecy Klub Sportowy "Wisła"
Skoczów

Policyjny Klub Sportowy "Gwardia
"Szczytno

643

5876449

644

5876489 Towarzystwo Tenisowe Stanley

645

5876907

646

5877209 Miejski Klub Sportowy Debrzno

647

5877363

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
DWÓJKA

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Aquarius Pływanie Synchroniczne

Uczniowski Klub Sportowy Vega w
Borecznie

648

5877405

649

5877637 Piłkarska Szkółka Gniezno

Miejscowość
biała podlaska

Przyczyny odrzucenia wniosku
błędna reprezentacja: do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa lub Sekretarza
działających łącznie z którymkolwiek członkiem zarządu. Na wniosku i załącznikach podpisał się
jednoosobowo Prezes.

Skoczów

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na każdej stronie Statutu. Ponadto kopia informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego podpisana tylko na ostatniej stronie.

Szczytno

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 02.01.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 6 w pkt VI. z
liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania. 3) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj
sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)". 4) 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. 5) Wniosek pkt. X ppkt. 6 wnioskodawca oświadcza, że posiada
zaległości finansowe lecz nie opisuje jakie.

Białystok

Błąd rachunkowy w kalkulacji kosztów (zakup sprzętu)- niespójność między kalkulacją kosztów a
preliminarzem kosztów

Sierpc

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych.- wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko sekretarz. Ponadto
brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji

Debrzno
Bielawa

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (6 500 zł) a sprawozdaniem finansowym (16 500
zł)
nie został wypełniony wniosek w pozycji wysokość ewentualnych opłat pobieranych od
uczestników programu (składki członkowskie itp.), mimo to, że Wnioskodawca zaznaczył, że będzie
pobierać opłaty

Boreczno

brak pozycji dotacje w rachunku i bilansie - w rachunku zysków i strat znajduje się pozycja "A"
przychody podstawowej działalności operacyjnej (kwota taka jak we wniosku w pkt. III kwota
otrzymanych środków publicznych, tj. 6 000 zł) na tej podstawie nie można zweryfikować czy są to
wszystkie dotacje, czy w ramach tej pozycji są także inne koszty np. darowizny, 1% czy środki od
sponsorów. w sprawozdaniu finansowym/bilansie/ jest pozycja "B" aktywa obrotowe - 6 000 zł j.w.

Gniezno

błędna kalkulacja- błędy rachunkowe w kalkulacji prowadzenia zajęć sportowych spr. finansowe
nie opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

650

5877777

Nazwa organizacji

Ludowy Klub Sportowy Standart
Święcany

5877803

652

5877876 Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony

653

Ludowy Klub Tenisa Stołowego ZENIT
5877926
Międzybórz

5878078

Święcany

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy
Kolbuszowa
Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej

651

654

Miejscowość

Stowarzyszenie Klub Jeździecki
Żarnowo

Załączono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zawierającą pozycje wysokość przychodów jednostki (brak pozycji dotacje). W rachunku zysków i strat znajduje się
pozycja "D" koszty administracyjne 45 600 zł ( we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków
publicznych - 45 000 zł, na tej podstawie nie można zweryfikować czy są to wszystkie dotacje, czy
w ramach tej pozycji są także inne koszty np. darowizny, 1% czy środki od sponsorów, itp.).
do bilansu została dołączona informacja dodatkowa zawierająca tylko informację o przychodach
statutowych (brak pozycji dotacje). W rachunku zysków i strat znajduje się pozycja "A" przychody
podstawowej działalności operacyjnej (kwota taka jak we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych
środków publicznych, tj. 1 600 zł, na tej podstawie nie można zweryfikować czy są to wszystkie
dotacje, czy w ramach tej pozycji są także inne koszty np. darowizny, 1% czy środki od sponsorów).

Mrągowo

Wypis z ewidencji klubów sportowych nie potwierdzony przez osoby upoważnione do
reprezentacji.

Międzybórz

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z programem wymagane jest sprawozdanie
finansowe lub rachunek zysków i strat w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy.

Augustów

1) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z programem wymagane jest sprawozdanie
finansowe lub rachunek zysków i strat w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie
przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (klub przedłożył jedynie
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z całokształtu działalności za 2016 r.). 2) Niezgodność liczby osób
prowadzących zajęcia sportowe - liczba 1 w pkt VI. z liczbą trenerów - liczba 2 w pkt VIII
Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania.

655

5878196 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry

656

5878281 Miejski Klub Sportowy "Korona"

Góra Kalwaria

657

5878362

658

5878473 Klub Sportowy Ropa

Wschowski Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy "Korona" Wschowa

Przyczyny odrzucenia wniosku

Wschowa
Ropa

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są trzy podpisy, a podpisał się tylko
Prezes W kalkulacji kosztów przy wynagrodzeniu trenera wpisane są nagrody roczne (brak
informacji, ze będą one wypłacone ze środków własnych)
Kopia sprawozdania finansowego niepotwierdzona za zgodność z oryginałem (dołączono kolorowe
ksero)
- brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków
publicznych w 2016 r. - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania
wnioskodawcy na statucie
Upoważnienie dla członka zarządu (drugiej osoby, która podpisała wniosek) nie podpisane przez
całe Prezydium Klubu
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji
Ludowy Klub Sportowy "Spartak"
Charsznica

659

5878568

660

5878620 Klub Sportowy Wawel

661

5878663 Śląskie Towarzystwo Strzeleckie

662

5878971

SZCZECIŃSKI KLUB NART WODNYCH
"SKI-LINE"

663

5879065

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
PŁOMIEŃ PIOTROWICE

664

Uczniowski Klub Sportowy Salwator
5879111
NPS

665

5879222

666

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
"Kusy"
Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ"
5879265
Pęckowo

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku
1. w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania został błędnie wpisany termin
realizacji zajęć sportowych - 3.04.2017 do 30.11.2017 (poprawny termin to: 1.07.2017 do
Miechów-Charsznica
30.11.2017). 2. Statut potwierdzony za zgodność z oryginałem tylko przez prezesa (reprezentacja
dwuosobowa/brak podpisu skarbnika).
Wniosek niezgodny z pkt VI ppkt 2 zadania - termin realizacji zadania (wnioskodawca panuje
Wąwolnica
rozpoczęcie zajęć 01-02-2017)
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.05.2017 r. zamiast
Tychy
01.07.2017 r.
Błąd rachunkowy w kalkulacji kosztów (prowadzenie zajęć)- niespójność między kalkulacją kosztów
Szczecin
a preliminarzem kosztów
Bielawy

-spr. finansowe i statut nie podpisane przez osoby upow. do reprezentacji - ostatnia strona statutu
nie podpisana przez osoby upow. do reprezentacji - błędy rachunkowe - błędna reprezentacja

Kraków

1. wniosek w wersji elektronicznej nie został przesłany na skrzynkę podawczą. 2. we wniosku nie
została uwzględniona kwota dotacji (0 zł), wynikająca z dokumentu finansowego (pozycja dotacje)
tj. 62 100 zł. 3. Dokument finansowy, statut i wypis z ewidencji (kopie) potwierdzone za zgodność z
oryginałem tylko przez prezesa (reprezentacja dwuosobowa).

Suchań

brak sprawozdania finansowego/rachunku zysków i strat

Pęckowo

667

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpiecznego
5879288 Pobytu Twojego Dziecka Nad Wodą
Przemyśl
"Orka" Przemyśl

668

5879319 Ludowy Klub Sportowy Brzeźce

669

5879340

Brzeźce

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i
Węgów
Młodzieży w Węgrowie

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu - wykazany sprzęt sportowy nie jest sprzętem do
prowadzenia zajęć
1. brak uchwały upoważniającej członka zarządu - dla ważności oświadczeń w zakresie praw
podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy
dwóch osób spośród następujących: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, dwóch upoważnionych
członków zarządu. Podpisał się prezes i członek zarządu. 2. brak pozycji dotacje w rachunku
zysków i strat.
1) Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS i statutem § 32 wniosek powinny podpisać: Prezesa oraz
Sekretarz lub Główny Księgowy bądź Wiceprezes oraz Sekretarz lub Główny Księgowy względnie
osoby przez nich upoważnione spośród członków Zarządu. 2) Wniosek pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania niespójna z kwotą
podaną w tabeli "koszty" (prowadzenie zajęć sportowych; zakup sprzętu sportowego). 3) We
wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania podana ilość niespójna z pkt. VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)".
Brak wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji ze
środków publicznych. Ponadto za zgodność z oryginałem podpisano tylko kopię informacji
dodatkowej a kopii rachunku zysków i strat nie podpisano
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

672

Nazwa organizacji
Stalowowolski Klub Kyokushin Karate
5879437
"Bushido"
Klub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego Europejskiej
5879536
Uczelni Społeczno - Technicznej w
Radomiu
5879606 Gmina Janów

673

5879917 Klub Sportowy Pogoń Książ Wlkp.

Książ Wlkp

674

5879939 Uczniowski Klub Sportowy Foka

Choszczno

675

5880155

670

671

676

Uczniowski Klub Sportowy "Wodniacy
Garczyn"
5880176 Gminny Klub Sportowy ROKITA

677

5880574 Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek"

678

5880748 MUKP Przyjazne Wody

Miejscowość
Stalowa Wola

brak załaczników statut, krs oraz bilans

Radom

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu

Janów

Nazwa organizacji w pkt IV: Gmina Janów. Formularz dotyczy KS Złoty Potok
błędna reprezentacja: dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch upoważnionych
członków zarządu w tym prezesa lub jego zastępcy. Wniosek i dokumenty zostały podpisane tylko
przez prezesa.

Rokietnica
Częstochowa

rozbieżność kwot dotacji ze środków publicznych (kwota w RZiS jest inna od kwoty z oświadczenia)

Wąbrzeźno

- Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność
przez obie osoby z reprezentacji, - kwota dotacji we wniosku(19 000zł) różni się od kwoty w
sprawozdaniu finansowym (19 500 zł), - pkt IV ppkt 2 wniosku nie wymieniono osób
uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy
Brak upoważnienia dla jednej z osób podpisujących wniosek oraz potwierdzających za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów.- zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu. Nie załączono
upoważnienia dla Zastępcy Prezesa, który obok Prezesa podpisał wniosek.

5880861 LKS WISLA KORZENIEWO

KORZENIEWO

680

5881128 Klub Sportowy "Górnik 09" Mysłowice

Mysłowice

681

5881169 Gdański Klub Wioślarski Drakkar
Gminny Klub Sportowy "Sadownik5881311
Waganiec"
Gliwickie Stowarzyszenie Walk
5881331
Wschodnich "Najemnik"
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY SKRA
5881393
PATEREK

Gdańsk

683
684

Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 3 - brak daty wpisu do ewidencji
Niespójność wskazanej we wniosku kwoty otrzymanych dotacji a załączoną informacją dodatkową
do sprawozdania finansowego.
brak podpisu sekretarza lub brak upoważnienia dla wiceprezesa

Kościerzyna

679

682

Przyczyny odrzucenia wniosku

Waganiec

rozbieżność w terminie prowadzenie zajęć sportowych między pkt VI wniosku a opisem Programu
Zadania
przedmiot zakupu sprzętu sportowego niezgodny z programem zadania
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem (brak klauzuli)

Gliwice

w kalkulacji kosztów finansowych nie uwzględniono kosztów prowadzenia zajęć

PATEREK

sprzęt sportowy w pkt VII rozpisany na 4 000 zł a powinien być na 5125
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku
- reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących
stowarzyszenie - brak informacji o liczbie uczestników w klubie do 18 r. ż. pkt. X - termin realizacji
zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - brak informacji na przedłożonej
Lubaczów
dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - kalkulacja
kosztów niespójna z tabelą pkt. VIII ( świadczenie wolontariuszy) - niepoprawnie uzupełniony pkt.
V- pozycja w ewidencji
Kopia decyzji o wpisaniu klubu do ewidencji prowadzonej prze starostę nie została poświadczona
Staszów
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu tj. Prezesa i
Sekretarza
brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie niepodpisany wniosek przez osoby
Międzyrzec Podlaski
upoważnione do reprezentacji klubu

685

5881510 Lubaczowska Akademia Sztuk Walki

686

5881531 ULKS "GIMSPORT"

687

5881552

688

5881573 Międzyszkolny Klub Sportowy Jastrząb Jastrzębie-Zdrój

Brak upoważnienia dla V-ce Prezesa, drugiej osoby która podpisała wniosek

689

5881722

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U-2
przy SP-2 w Bytowie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
5882011
GRZEGÓRZKI GO!
Klub Tenisa Stolowego Wysokie
5882192
Mazowieckie

Niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (0 zł) a sprawozdaniem finansowym (38 500 zł)
Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem (brak klauzuli na każdej stronie statutu)
1. brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu 2. brak informacji o
dacie wpisu do ewidencji na wypisie z ewidencji
- reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących
stowarzyszenie - niespójność kwoty dotacji pomiędzy wnioskiem (18 000 zł), a spr. finansowym (19
000 zł)
1) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt.
VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)". 2) Brak dołączonego do wniosku aktualnego odpisu/wypisu z
ewidencji starostwa (zaświadczenie z 2012 r).
1)brak uzupełnionego pola w pkt IV Dane wnioskodawcy, 2.osoby upowaznione do
reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciagania w jego imieniu
zobowiązań finansowych. 2) VIII.Preliminarz kosztów finansowych.błędna kalkulacja ( wynika , że
zajecia będzie prowadzić 2 trenerów, a w tabeli "liczba prowadzacych zajęcia"wpisanych jest 4
trenerów
błędny termin realizacji zadania spr. finansowe nie podpisane przez 2 osoby upoważnione do
reprezentacji klubu
błędny termin realizacji zadania statut i spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osoby upoważnione do reprezentacji
brak spr. finansowego błędna reprezentacja (brak upoważnienia dla 2 osoby, która podpisała
wniosek)

690
691

Gminno Ludowy Klub Sportowy
"KRZNA" w Rzeczycy

Bytów
Kraków
Wysokie
Mazowieckie

692

5882368 Klub Sportowy Rackets

693

5882409

694

5882429 UKS Akadenia Piłki NOżnej Nowa Ruda Nowa Ruda

695

5882476 UKS Herkules Otorowo

696

5882916

697

Bogatynia

Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"
Legionowo
Legionowo

Akademicki Klub Sportowy Wyższej
Szkoły Sportowej
Uczniowski Klub Sportowy Pilawa w
5883315
Moskorzewie

Otorowo
Łódź
Moskorzew
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

698

5883335 Ludowy Zespół Sportowy Kromołów

Walce

699

5883397 Klub Sportowy Pcimianka
Uczniowski Klub Sportowy "Warmiss5883425
Volley" Olsztyn
5883478 Klub Sportowy Zdrowie Garwolin
Uczniowski Klub Sportowy "Świt"
5883618
Drzonków
5883673 Ludowy Klub Sportowy Orkan
Uczniowski Klub Sportowy SP 27
5883781
Katowice

Pcim

5883811 Ludowy Klub Sportowy w Mierzynie

Mierzyn

700
701
702
703
704
705

Olsztyn
Garwolin
Zielona Góra
Lelice
Katowice

1. Termin realizacji zadania 1 kwietnia - 30 listopada 2017 r. - niezgodnie z programem. 2.
kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania nie została uszczegółowiona w
pozycji: prowadzenie zajęć sportowych (brak liczby planowanych godzin, brak stawki i liczby
trenerów, również nie została rozpisana kalkulacja organizacji obozu sportowego (brak liczby
uczestników, wyceny za osobodzień). 3. W programie zadania jest mowa o 30 zawodnikach do 30
roku życia, natomiast łączna liczba uczestników z podziałem na dziewczęta i chłopców obejmuje 12
zawodników.

706

5883867 MKS Junior Złocieniec

707

Uczniowski Klub Sportowy.”.Orlik” przy
5883962 Publicznej Szkole Podstawowej w
Rajbrot
Rajbrocie

rozbieżność w zakupie sprzętu sportowego (w kalkulacji finansowej wskazany jest zakup
kompasów zamiast ochraniaczy na kończyny)

708

5884005 Uczniowski KLub Sportowy Feniks Śrem Śrem

spr. finansowe nie podpisane przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji klubu

709

5884112

710

Ludowy Klub Sportowy Tęcza
Tenczynek

5884132 UKS "Nowi"Polnica

Złocieniec

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Podana we wniosku w pkt. VI "rodzaj sprzętu (specyfikacja)" ilość oraz rodzaj sprzętu
sportowego niespójna z pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania (bramka przenośna 2 szt.)
- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII
błędny termin realizacji zadania niespójność dot. sposobu reprezentacji między statutem a wpisem
do ewidencji ks
- brak krs lub zaświadczenia od starosty stwierdzającego datę wpisu do ewidencji
- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych- prowadzenie zajęć (nie rozpisano wkładu
własnego)
brak sprawozdania finansowego/rachunku zysków i strat
spr. finansowe, statut i wpis do ewidencji klubów nie potwierdzony za zgodność z oryginałem
przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji
błędna reprezentacja statut i spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione do reprezentacji niewypełnione pole "przedmiot zakupu"

Tenczynek

kopia statutu i kopia rachunku zysków i strat za 2016 r. została poświadczona za zgodność z
oryginałem tylko przez prezesa (brak podpisów sekretarza/reprezentacja dwuosobowa)

Człuchów

Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych.- wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes. Ponadto brak
wyodrębnionej inf. w sprawozdaniu finansowym dotyczącej kwoty otrzymanych dotacji
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

AKADEMIA HANDBALLU RUCH
CHORZÓW

Miejscowość

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 02.01.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Podpisy osób upoważnionych - dla ważności oświadczeń... wymagane są podpisy
dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków
zarządu. Podpisał się prezes i wiceprezes dla którego brak upoważnienia w formie uchwały
Zarządu. 3) Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji ponieważ na wypisie z ewidencji starosty
właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji.

711

5884182

712

LUDOWY MIEJSKI KLUB SPORTOWY
5884300
"PIAST"

GORZÓW ŚLĄSKI

713

5884326 MLKS "Zenit" Chmielnik

Chmielnik

714

5884377 UKS "Jedynka" Siewierz

Siewierz

715

Uczniowski Klub Sportowy „Sympatycy
Koszykówki Młodzieżowej Nowa Sól”
5884404
Nowa Sól
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3

716

5884462

Ludowy Klub Sportowy START ZŁAKÓW
Złaków Borowy
BOROWY

spr. finansowe nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentacji klubu

717

5884484

Szkolny Klub Sportowy Trójka
Ciechanów

Ciechanów

Niespójność dotycząca sprzętu sportowego pomiędzy specyfikacją a kalkulacją kosztów. W
specyfikacji (pkt VI) zgodnie z kalkulacją brakuje 4 szt. piłek gimnastycznych Niespójność kwoty
dotyczącej sprzętu sportowego pomiędzy preliminarzem (7700 zł) a kalkulacją kosztów (7580zł)

718

Uczniowski Klub Sportowy Orzeł
5884505
Moszczenica

Jastrzębie-Zdrój

1. wniosek w wersji papierowej inny niż w przesłanej wersji elektronicznej (osoby
upoważnione/skreślono skarbnika i odręcznie dopisano sekretarza, w wersji elektronicznej nie
został ten błąd poprawiony).

719

5884556

Jastrzebie-Zdrój

wniosek złożony po terminie obowiązującym w programie klub 2017 II nabór

720

5884627

721

5884820

722

5884846

723

5884871

Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły
Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy
"VEL Dąbrówno"
UKS WODNIK 29 KATOWICE
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
"Wilczek" Wilkowo
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i
Okolic

CHORZÓW

Przyczyny odrzucenia wniosku

"dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majatkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujacych ;prezesa lub
wiceprezesa,upoważnionego członka zarzadu" dokumenty podpisał prezes ze skarbnikiem dla
którego nie ma upoważnienia
- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem (brak klauzuli)
Błędna kalkulacja kosztów finansowych. Wynagrodzenie trenera rozpisano bez wkładu własnego,
natomiast organizację obozu rozpisano w zakresie wkładu własnego bez kwoty dotacji

KATOWICE

- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla wiceprezesa - liczba sztuk
sprzętu sportowego w pkt. VI niespójna z pkt. VIII
Niespójność dat pomiędzy pkt. VI - od 2017-09-01 a programem zadania od 2017-04-07

Wilkowo

błędy rachunkowe- koszty prowadzenia zajęć sportowych

Słupy

cele statutowe stowarzyszenia nie są zbieżne z Programem zadania

Dąbrówno
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

724

5884983 Zjednoczeni Zarów

725

5885032

Uczniowski Klub Sportowy "BUKS"
Barczewo

LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ"
KOTY

726

5885162

727

5885349 Płocki Klub Karate Kyokuishinkai

728

5885461

Uczniowski Klub Sportowy "Akademia
Sportu - Olimpijczyk"

Uczniowski Klub Sportowy "ALFA-99"
Strzelno

Miejscowość

Żarów

1) Brak załączonego do wniosku sprawozdania finansowego/rachunek zysków i strat za 2016 r
(wnioskodawca dostarczył jedynie sprawozdanie końcowe z wykonanego zadania publicznego). 2)
Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania ilość oraz rodzaj sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI "rodzaj
sprzętu specyfikacja" (tyczka łukowa). 3) We wniosek w pkt. VI rodzaj sprzętu sportowego
(specyfikacja) wykazany pojemnik na lód, apteczka sportowa oraz torba medyczna nie jest sprzęt
sportowy do prowadzenia zajęć. 4) Błędna reprezentacja. Zgodnie z KRS powinien podpisać się we
wniosku cały Zarząd klubu.

Barczewo

1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w roku 2016.

Koty

1. pkt. VI wniosku, przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania NIE został wypełniony w
pozycji - przedmiot zakupu sprzętu sportowego/rodzaj sprzętu sportowego(specyfikacja) oraz
termin realizacji zakupu data od data do (tabela). 2. rozbieżności dotyczące kwot dotacji w 2016 r.:
we wniosku wpisano 23 625 zł, w rachunku wyników za 2016 r. kwota dotacji to 37 625 zł. 3. statut
wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby
uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu wnioskodawcy podpisał się jeden z wiceprezesów (reprezentacja dwuosobowa).

Płock

wniosek złożony po terminie

Gdańsk

1) Błędy rachunkowe w kalkulacji kosztów. Niespójność kwot w kalkulacji kosztów finansowych
wszystkich elementów zadania z tabelą "koszty" pkt. VIII wniosku. 2) Na każdej stronie statutu oraz
kserokopii przedłożonej dokumentacji klauzuli "za zgodność z oryginałem".

Strzelno

BRAK - sprawozdania finansowego lub rachunku zysków i strat zawierającego informację o
wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych w 2016 r. - zgodnie z wnioskiem przyznana
dotacja wynosiła 58 030,37 zł (dołączono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pomiędzy
klubem a gminą Strzelno), zatem wnioskodawca nie dołączył wymaganych dokumentów, zgodnie z
PROGRAMEM KLUB pkt. VI. OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ podpkt. 11)

729

5885753

730

5885832 Towarzystwo Sportowe

Siemiatycze

731

5885933 LZS Polinia Golina

Golina

732

5885955

SZKOLNY KLUB SPORTOWY "JUNIOR"
Łucka

Przyczyny odrzucenia wniosku

Łucka

- brak sprawozdania finansowego
wyciąg z ewidencji ks, spr. finansowe i statut nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2
osoby upoważnione do reprezentacji klubu
brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku

62/75

Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

733

5886157 Miejski Klub Sportowy "Sparta" Ziębice Ziębice

734

Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR przy
5886181
Bogatynia
SP Nr 3 w Bogatyni

735

5886203 Uczniowski Klub Sportowy Rodło Opole Opole

736

5886338

Gminy Ludowy Klub Sportowy
Laskowianka

Laski

Przyczyny odrzucenia wniosku
- brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób upoważnionych na
sprawozdaniu finansowym - kwota otrzymanych środków publicznych wskazana we wniosku
niezgodna z kwotą dotacji zawartą w sprawozdaniu finansowym - specyfikacja oraz liczba sprzętu
sportowego niespójna z pkt. VIII
- niezgodność liczby osób prowadzących zajęcia sportowe - liczba 3 w pkt VI. z liczbą trenerów liczba 2 w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt.
VII - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych- obóz sportowy
zaniżona kwota dotacji brak statutu wypis z ewidencji ks niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji
1. brak potwierdzenia zgodności z oryginałem statutu (brak zwrotu "za zgodność z oryginałem"); 2.
brak pełnomocnictw dla podpisanych członków zarządu
1) Na każdej stronie statutu brak klauzuli "za zgodność z oryginałem". 2) We wniosku w pkt VIII
Preliminarz kosztów finansowych brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich
elementów zadania - sprzęt sportowy (sztuki, cena jednostkowa). 3) Z kalkulacji kosztów
finansowych nie wynika aby 10 trenerów otrzymało wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć
sportowych zgodnie z pkt. VI. 4) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania prowadzenie zajęć sportowych
podano kwotę 6 600,00 zł natomiast w tabeli "koszty" podano kwotę 6 000,00 zł. 5) Brak
informacji uzupełniającej do dokumentacji finansowej stwierdzającej że klub nie otrzymał dotacji
ze środków publicznych.

737

5886359 Klub Tenisowych Asów

Wrocław

738

5886380 Włocławski Klub Karate Kyokushin

Włocławek

739

5886485 Ludowy Klub Sportowy Grot Gardno

Gardno

740

5886681

Międzyszkolny Klub Sportowy Tęcza
Leszno

Leszno

741

5886863

ŁASKARZEWSKI KLUB SPORTOWY
PROMNIK

Łaskarzew

742

5887120

Uczniowski Klub Sportowy "Zalew
Kielce"

Kielce

statut i spr. finansowe niepotwierdzony przez 2 osobę upoważnioną do reprezentacji

743

5887142 Sanocki Klub Łyżwiarski Górnik Sanok

Sanok

"dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane sa podpisy dwóch spośród następujących osób :prezesa lub
wiceprezesa oraz skarbnika" dokumenty podpisał jedynie skarbnik

1)wniosek złożony po terminie tj po 14-07-2017 wg programu Klub 2017 II nabór
Brak sprawozdania finansowego. Dołączono tylko sprawozdanie z wykonania zadania publicznego,
w związku z czym nie można zweryfikować wskazanej we wniosku kwoty przyznanych dotacji ze
środków publicznych
- kwota otrzymanych środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku (dotacje,
granty itp.) przekracza 200 000 zł - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII
(sprzęt sportowy)
Brak sprawozdania finansowego, które potwierdzałoby deklarowaną we wniosku kwotę dotacji
przyznanych ze środków publicznych. Dołączono tylko fragment ze sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

744

5887186 Stowarzyszenie POŁĄCZENI TAŃCEM

ZDZIESZOWICE

745

5887224 Klub Sportowy Wankan

LEGNICA

746

5887336

747

5887404

Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy ORZEŁ Bierzwnik

Bierzwnik

Uczniowski Klub Sportowy "Dąb" Dębe
Mińsk Mazowiecki
Wielkie

748

Gminny Ludowy Klub Sportowo5887574 Turystyczny "Agrosport" w Leśnej
Podlaskiej

Leśna Podlaska

749

5887695 Uczniowski Klub Sportowy MASTER

Gniezno

750

CENTRUM REKREACYJNO 5887863 REHABILITACYJNE OGNISKA TKKF PIAST Jawor
GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZE

751

5887884

752

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
5888166
"Koliber" Zarzecze

STOWARZYSZENIE SPORTÓW
STARGARD
WALKI"BERSERKERS TEAM STARGARD"

Zarzecze

Przyczyny odrzucenia wniosku
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes
- kwota dotacji we wniosku(28 469,13 zł) różni się od kwoty w rachunku zysków i strat (54 744 zł), Wniosek niezgodny z pkt IX ppkt 5 - sprawozdanie finansowe niepotwierdzone za zgodność z
oryginałem
brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych w pkt VIII wniosku - nie rozpisano sprzętu
sportowego
Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na statucie,. Ponadto klub został wpisany do ewidencji
klubów sportowych w 2016 r., w związku z tym nie jest uprawniony do złożenia wniosku (wymóg
prowadzenia zarejestrowanej działalności przez minimum 3 lata). Brak sprawozdania finansowego
oraz nieprawidłowa reprezentacja: zgodnie ze statutem wymagane jest zgodne współdziałanie
członków zarządu, a podpisał się tylko prezes.
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 11.04.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie
uzyskanych dotacji ze środków publicznych w 2016 r. (rachunek zysków i strat pozycja "dotację"
pole puste). 3) Wniosek pkt. VI brak podanej informacji o sprzęcie sportowym (rodzaj sprzętu,
sztuki).
błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla skarbnika i wiceprezesa
statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby
uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu wnioskodawcy. Na ostatniej stronie statutu jest podpis prezesa i członka zarządu (bez
klauzuli za zgodność), natomiast zgodnie z KRS wymagane jest współdziałanie podpisy prezesa
oraz skarbnika lub innych dwóch upoważnionych członków zarządu
1) X. informacje o działaności wnioskodawcy, informacja o liczbie zawodników = 0 2) brak
załącznika bilansu 3)V.Forma organizacyjna i okres działalności, data rejestracji klubu (2006-11-16)
podana we wniosku niezgodna z data w krs (2016-10-14), brak 3 lat działalności stowarzyszenia
- kwota otrzymanych środków publicznych w 2016 roku wskazana we wniosku=0 (z dokumentacji
finansowej wynika, że klub otrzymał dotacje) - brak podpisów osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy na statucie - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z
programem zdania pkt. VII
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

LUDOWY KLUB SPORTOWY ZRYW
BĄKÓW

753

5888179

754

5888226 Uczniwski Klub Sportowy Piątka

Miejscowość

BĄKÓW

Przyczyny odrzucenia wniosku
-we w wniosku w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania/kolumna liczba osób
prowadzących zajęcia sportowe - 0 trenerów (kalkulacja 2 trenerów); - w rachunku zysków i
strat/pozycja dotacje na koniec 2016 r. kwota otrzymanych dotacji wyniosła 31. 500 zł, na koniec
2015 r. 28 000 zł - we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w 2016) - 28 000 zł. (kwota błędnie przepisana z
jednostkowego rachunku zysku i strat).

Konstantynów
Łódzki

błędna kalkulacja kosztów-(koszty prowadzenia zajęć)

755

5888457

Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w
Kramsku

Kramsk

1. wniosek nie został wypełniony w punktach: - pkt X informacje o działalności
wnioskodawcy/informacja o liczbie zawodników w klubie do 18. roku życia w podziale na - tabela
nie wypełniona (jeżeli zawodnicy nie posiadają licencji, tzn. nie są zgłoszeni do regionalnego PZPN wówczas należało wpisać 0) - pkt. X 2 informacja o liczbie punktów uzyskanych w systemie
współzawodnictwa sportowego - tabela niewypełniona.

756

5888524

Uczniowski Klub Sportowy "5-tka"
Leszno

Leszno

Sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat nie zawiera informacji o wysokości
otrzymanej dotacji ze środków publicznych (lub dodatkowa informacja uzupełniająca)

757

5888820 Koluszkowski Klub Sportowy

Koluszki

błędy rachunkowe w kosztorysie niepodpisany wniosek przez 2 osobę upoważnioną do
reprezentowania klubu brak informacji o wysokości uzyskanej dotacji ze środków publicznych

758

5888874

Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka
Łódź

Łódź

1) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych (133
000,00 zł) niespójna z kwotą wykazaną na przedłożonej dokumentacji finansowej (145 560,00 zł).
2) Brak możliwości weryfikacji daty rejestracji ponieważ na wypisie z ewidencji starosty
właściwego ze względu na siedzibę klubu brak takiej informacji. 3) Statut oraz kopia dokumentów
nie opatrzona potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione/uprawnione
do reprezentowania klubu na każdej stronie. 4) Niespójny termin realizacji zajęć sportowych.
Wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę rozpoczęcia 01-07-2017 r. natomiast w pkt.
VII Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 01-09-2017 r. 5) Wniosek pkt. VI brak podanej
łącznej liczby uczestników zajęć sportowych oraz łączną liczbę osób prowadzących zajęcia
sportowe 9niuzupełniona tabela).

759

5888922

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Wisła Junior

Sandomierz

Błąd rachunkowy w kalkulacji kosztów (zakup sprzętu)- niespójność z preliminarzem kosztów
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

5889256 Uczniowski Klub Sportowy SZOPIENICE Katowice

1) Statut nie opatrzony potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem". 2) Brak informacji na
przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych dotacji ze środków
publicznych w 2016 r. 3) Brak załączonego do wniosku KRS (klub przedłożył decyzje Prezydenta
Miasta Katowice natomiast we wniosku pkt. V podał numer oraz datę wpisu do KRS. 4) Wniosek
pkt. VI "rodzaj sprzętu sportowego specyfikacja" brak podanej liczy sztuk (nieuzupełnione pole). 5)
Niespójny termin realizacji zajęć sportowych. Wniosek pkt. VI termin realizacji zajęć podano datę
rozpoczęcia 01-08-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia zajęć 0107-2017 r. 6)Wniosek pkt. X ppkt. 3 brak podanej informacji o charakterystyce planowanych do
pobrania opłat (nieuzupełnione pole).

761

5889326 UKS Nowy Klub Pływacki

Bielsko-Biała

1. Brak dołączonego sprawozdania finansowego lub rachunku zysków i strat, zawierającego
informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (lub dodatkowej informacji
uzupełniającej). Dołączono kopię BILANSU (brak dotacji) brak potwierdzenia za zgodność z
oryginałem. 2. Statut wnioskodawcy NIE potwierdzony za zgodność z oryginałem na żadnej
stronie. 3. Kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania nie została
uszczegółowiona w pozycji prowadzenie zajęć sportowych - czy kwota 16 500 zł obejmuje
prowadzenie zajęć przez pięciu (5) trenerów.

762

5889440

Rudna Mała

- reprezentacja niezgodna z par. 31 statutu - brak podpisu skarbnika

763

5889524 Klub Sportowy Wilkowianka Wilków

Wilków-Osiedle

Nieprawidłowy termin realizacji zajęć sportowych- wpisano datę od 9 stycznia 2017 roku.

764

5889974

Świebodzin

- termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu - brak podpisów wszystkich osób
upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy na statucie - sprzęt sportowy- lodówka ice box

765
766

5890056 Rodzinna Akademia Sportu
5890127 Klub Sportowy Obidowiec Obidowa

767

5890177

768

5890218 Uczniowski Klub Sportowy Chojrak

Warszawa

769

5890284 Klub Sportowy "FORTUNA" Głogówek

Głogówek

770

5890325

760

Klub sportowy Rudna Mała

Ludowy Zespół Sportowy Zryw
Rzeczyca

Uczniowski Klub Sportowy Leśnik
Kliniska

Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik
Krasnystaw"

Szydłówek
Obidowa
Rurzyca

Krasnystaw

statut i spr. finansowe potwierdzone tylko przez 1 osobę upoważnioną do reprezentacji
błędna kalkulacja kosztów zadania
Brak upoważnienia dla osób podpisujących wniosek oraz potwierdzających za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów (zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch upoważnionych
członków Zarządu.
Kopia Statutu niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko
Prezes.. Ponadto błąd rachunkowy w kalkulacji kosztów (prowadzenie)- niespójność między
kalkulacją kosztów a preliminarzem kosztów.
wniosek nie został wypełniony w pkt. VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania termin realizacji zajęć sportowych (data od data do)
- wykazany sprzęt sportowy nie jest sprzętem do prowadzenia zajęć (stoper elektroniczny na
statywie)
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Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

771

5890345 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Biała

772

5890418

773

YACHT CLUB MORSKI "COLUMBUS w
Świeciu
Stowarzyszenie Parafialny Klub
5890440
Sportowy "Jakub" Więcławice Stare

Przyczyny odrzucenia wniosku
1. wniosek nie został wypełniony w pozycji wysokość ewentualnych opłat pobieranych od
uczestników programu (składki członkowskie itp.), mimo to, że Wnioskodawca zaznaczył, że będzie
pobierać opłaty. 2. z rachunku zysków i strat za 2016 r. wynika, że klub otrzymał dotację w kwocie
44 000 zł, we wniosku w pkt. III kwota otrzymanych środków publicznych - 0 zł. 3. brak
upoważnienia dla skarbnika, zgodnie z KRS do ważności pism i dokumentów w sprawach
majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób - prezesa lub zastępcy i osoby
upoważnionej przez zarząd. Podpisał się prezes i skarbnik.

Świecie

zaniżona kwota dotacji błędny termin realizacji zadania

Więcławice Stare

brak spr. finansowego brak KRS/wypisu z ewidencji klubów sportowych

774

Uczniowski Klub Sportowy "Zet-es" przy
5890465
Lubaczów
Zespole Szkół im. Gen. Józefa Kustronia

775

5890555

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
IMPERIUM KATOWICE

Katowice

776

5890576

Gminny Ludowy Klub Sportowo Turystyczny "Tytan" w Wisznicach

Wisznice

777

5890648

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DE LA
SALLE

Gdańsk

778

5890694

Uczniowski Klub Sportowy Dubler
Opole Lubelskie

Opole Lubelskie

779

5890797

Uczniowski klub Sportowy Quo Vadis
Makoszowy

Zabrze

780

5891113 Toruńskie Stowarzyszenie IDEA SPORT

Toruń

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 (§ 30 "...wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród następujących: Prezesa,
Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu").
Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do
zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał
się tylko Prezes
Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Zgodnie z KRS wymagane są dwa podpisy, a podpisała się tylko jedna
osoba
Daty realizacji zadania przedstawione w pkt VII - program zadania, różnią się od dat
przedstawionych w pkt VI, w pkt VIII- kalkulacja kosztów finansowych, przedstawiono kalkulację na
8 miesięcy gdzie czas na realizację zadania to maksymalnie 5 miesięcy
1) Reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących
stowarzyszenie. 2) Podana we wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych - kalkulacja
kosztów finansowych wszystkich elementów zadania ilość sprzętu sportowego niespójna z pkt. VI
"rodzaj sprzętu specyfikacja" (pachołki treningowe). 3) Na kopi rachunku wyników oraz bilansie
brak klauzuli "za zgodność z oryginałem".
- Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 3 - brak daty wpisu do ewidencji, kalkulacja kosztów finansowych w pkt VIII nie uwzględnia wkładu własnego
Kopie dokumentów (statut i sprawozdanie finansowe) niepotwierdzone za zgodność z oryginałem
zgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane
są dwa podpisy, a podpisał się tylko Prezes.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór 2) IV.Dane
wnioskodawcy pkt 2.osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy - nie uzupełnione
pole 2 3) deklarowana we wniosku kwota pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku niespójna z kwotą występującą w załączonych dokumentach
finansowych
- brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych (nie rozpisano wkładu własnego na zakup
sprzętu sportowego) - termin realizacji zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania
pkt. VII
zaniżona kwota dotacji błędna reprezentacja-brak upoważnienia dla wiceprezesa błędy
rachunkowe w kalkulacji kosztów zadania
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem (brak klauzuli)

781

5891191 GKS Płomień Nekla

Nekla

782

5891420 Akademia Piłkarska "Orlik" Łagiewniki

Łagiewniki

783

5891731 Miejski Klub Sportowy Błękitni Orneta

Orneta

784

5891793

Międzyszkolny Klub Sportowy Fighter
Bukowina-Lębork

Popowo

785

5891813

Uczniowski Klub Sportowy "SzóstkaKłodzko"

Kłodzko

- Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej
kwocie dotacji, - Brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku życia (0)

786

5891951

Siemianowicki Klub Kyokushin Karate

Siemianowice

Sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat nie zawiera informacji o wysokości
otrzymanej dotacji ze środków publicznych (lub dodatkowa informacja uzupełniająca)

787

5891971 Klub Sportowy Sfinks

788

5891993 PIKTS Wobistal Piotrków Trybunalski

789

5892013

790

5892038 Klub Sportowy Orzeł Mąkolno

791

5892116 Klub Sportowy Active Pawłowice

792

5892421

793

5892448 Ludowy Klub Sportowy "Polonia Biała" Biała

Uczniowski klub sportowy "Advit"
Łętownia

Młodzieżowy Chełmiński Klub
Koszykówki

Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 2 - brak informacji o deklarowanej kwocie
dotacji
błędna kalkulacja kosztów zadania (koszty sprzętu) brak informacji poświadczającej datę wpisania
Piotrków Trybunalski
klubu do ewidencji klubów sportowych
1) We wniosek w pkt. VI rodzaj sprzętu sportowego (specyfikacja) wykazane piłkochwyty na boisko
treningowe jest wyposażeniem obiektu a nie sprzętem sportowym do prowadzenia zajęć. 2)
Łętownia
Wniosek w wersji elektronicznej niezgodny z wnioskiem w wersji papierowej (pkt. VIII kalkulacja
kosztów; pkt. X ppkt. 4)
- brak podpisu skarbnika na wniosku - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do
reprezentowania wnioskodawcy na statucie - brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak
Mąkolno
podpisów osób upoważnionych na sprawozdaniu finansowym - termin realizacji zadania niezgodny
z założeniami programu - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII- prowadzenie
zajęć
Niewypełniony pkt X we wniosku (informacja o liczbie zawodników) Niespójność liczby
Pawłowice
uczestników pomiędzy pkt VI a programem zadania
Statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją do zaciągania
Chełmno
zobowiązań majątkowych. Zgodnie ze statutem wymagane są dwa podpisy, a podpisał się tylko
Prezes/Dyrektor Szkoły
Rydzyna

wniosek wysłany po terminie - 25.07.2017
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ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

- reprezentacja niezgodna z par. 43 statutu - brak upoważnienia dla osób reprezentujących
stowarzyszenie - brak informacji na przedłożonej dokumentacji o wysokości otrzymanej dotacji ze
środków publicznych w 2016 r. - środki przeznaczone na prowadzenie zajęć nie mogą być
przeznaczone na wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia na obozie - brak szczegółowej
kalkulacji kosztów finansowych- prowadzenie zajęć - kalkulacja kosztów finansowych niespójna z
tabelą pkt. VIII- obóz sportowy - specyfikacja sprzętu sportowego niespójna z pkt. VIII - z
programu zadania nie wynika, że zajęcia będą prowadzone w 2 sekcjach

794

5892559 LKS Polwica-Wierzbno

795

5892764 Ludowy Klub Sportowy w Nowosielcach Nowosielce

1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór

796

5892998 Górowski Klub Sportowy CRESOVIA

Górowo Iławeckie

błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty zaniżona kwota
dotacji za 2016 r

797

5893091

Mniów

brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych

Rzeszów

- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII

798

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i
Sportu Victoria Mniów
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
5893191
Rzeszów

Wierzbno

Przyczyny odrzucenia wniosku

Białków

Brak załączników (statutu, spr. finansowego) Kopia wpisu do ewidencji niepotwierdzona za
zgodność z oryginałem
1) kwota dotacji zadeklarowana we wniosku 27 000,00zł natomiast z załącznika, informacji
uzupełniającej do bilansu jest to kwota 42 000,00zł 2) brak daty wpisu do ewidencji w
zaświadczeniu

799

5893234 Ludowy Klub Sportowy Czarni Białków

800

5893285

801

5893329 Uczniowski Klub Piłki Wodnej 44

Warszawa

Błędna kalkulacja kosztów finansowych dotycząca wynagrodzenia trenera Błędna kalkulacja
kosztów finansowych dotycząca sprzętu sportowego (kwota bez wkładu własnego)

802

5893410 LKS Iskra

Janczewo

statut i spr. finansowe nie potwierdzone przez 2 osoby upoważnione do reprezentacji klubu

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk
Kliniska Wielkie
Kliniska"

803

5893450 KLUB SZTUK WALKI TYGRYS LUBIN

LUBIN

804

5893473 Chojnicki Klub Sportowy KOLEJARZ

CHOJNICE

1. kalkulacja kosztów finansowych wszystkich elementów zadania nie została uszczegółowiona w
pozycji: zakup sprzętu sportowego i prowadzenie zajęć sportowych, na tej podstawie nie można
zweryfikować czy kwota 6 000 zł obejmuje prowadzenie zajęć przez dwóch trenerów (w klubie
zajęcia prowadzi trzech trenerów). Kalkulacja obejmuje tylko wkład własny do zakupu sprzętu
sportowego.
1) brak klauzuli "za zgodnośc z oryginałem " w statucie
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Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

Przyczyny odrzucenia wniosku

805

5893691 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"

Połaniec

1) Błędna reprezentacja. Brak upoważnienia dla Skarbnika. Zgodnie ze statutem § 28 "...wymagane
są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych
członków Zarządu". 2) Statut nie potwierdzony "za zgodność z oryginałem" przez osoby
upoważnione/uprawnione do reprezentowania klubu. 3) Brak załączonego do wniosku aktualnego
wypisu ze starostwa (klub przedłożył kopię decyzji nie potwierdzoną "za zgodność z oryginałem").
4) Deklarowana we wniosku kwota uzyskanych w 2016 r. dotacji ze środków publicznych wynosi
0,00 zł, natomiast we wniosku pkt. X ppkt. 5 klub oświadcza, że otrzymuje dotację z UMiG Połaniec
oraz wynika to z dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego - brak podanych kwot
dotacji.

806

5893925 Akademia Sportu Grizzlies

Barcice

rozbieżność między liczbą sprzętu wskazanego w przedmiocie zakupu a kalkulacją finansową za
sprzęt sportowy
1. brak sprawozdania finansowego lub rachunku zysków i strat (załączono sprawozdanie z realizacji
zadania publicznego) 2. brak drugiego podpisu potwierdzającego zgodność z oryginałem statutu 3.
błędne podpisany wniosek - brak podpisu wiceprezesa 4. prowadzenie zajęć sportowych
planowane jest wyłącznie na obozie sportowym

807

5894013 Ludowy Kub Sportowy 'ODRA'

Nietków

808

5894037 Klub Piłkarski Purda

Marcinkowo

809

5894138 wojskowy klub sportowy olesniczanka

olesnica

810

5894222

Uczniowski Kolarski Klub Sportowy
Imielin Team

Imielin

811

5894262

Dębickie Stowarzyszenie Przyjaciół
Tańca „ZŁOTA PARA”

Dębica

812

5894613

813

GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn
Klewki
5895060 UKS "Głęboka Purpura

814

5895165 Żarski Klub Sportów Walki

brak statutu spr. finansowe i wypis z ewidencji ks nie podpisane na każdej stronie przez osoby
upoważnione do reprezentacji klubu
1. w pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniona tabela w
punktach: - termin realizacji zajęć sportowych - 1.05.2017 do 11.30.2017 (poprawny termin to:
1.07.2017 - 30.11.2017); - liczba osób prowadzących zajęcia sportowe - 0 trenerów. 2. we wniosku
została błędnie wpisana kwota otrzymanych dotacji w 2016 r. (wniosek: 11 000 zł), dokumentacja
finansowa (110 600 zł)
Błędna reprezentacja. Zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa,
Sekretarza lub dwóch upoważnionych osób.. Wniosek podpisał Prezes i W-ce Prezes. Brak
upoważnienia dla W-ce Prezesa
Brak aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych- stąd
nie można zweryfikować okresu działalności klubu. Ponadto, brak jednej strony w Statucie, na
której mowa jest o sposobie reprezentacji.

Klewki

- kalkulacja kosztów finansowych niespójna z tabelą pkt. VIII- prowadzenie zajęć

Żarów

Brak daty rejestracji klubu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
Brak dołączonego sprawozdania finansowego lub rachunku zysków i strat, zawierającego
informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (lub dodatkowej informacji
uzupełniającej). Nie można zwertfikować kwoty otrzymanej dotacji ze środków publicznych za
2016 r. We wniosku wpisano 25 000 zł

Żary
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ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
815

5895185

816

5895281

817

5895336

818
819

5895380
5895420

Nazwa organizacji
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
Czarna Góra
Uczniowski Klub Piłki Ręcznej
"Agrykola" Warszawa
Uczniowski Klub Sportowy Comets
Mazowsze
Klub Sportowy DAMROKA
Uczniowski Klub Sportowy TROPS

Miejscowość
Stronie Śląskie
Warszawa

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 02.01.2017 r. zamiast
01.07.2017 r.
spr. finansowe nie potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentacji brak informacji o
środkach pozyskanych z dotacji publicznych

Czernikowo

Data realizacji w pkt. VI od 2017-05-01

Chmielno
Bystrzyca Stara

Brak informacji o liczbie zawodników w klubie do 18 roku zycia (0)
1. błędna data prowadzenia zajęć sportowych; 2. wniosek częściowo niewypełniony.
- brak statutu organizacji (dołączono statut związku jeździeckiego) - brak sprawozdania
finansowego- zgodnie z programem wymagane jest sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków
i strat w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz.
591), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych
za ostatni rok obrachunkowy tj. 2016 r.; w przypadku niewyszczególnienia dotacji w ww.
dokumentach, należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą - brak w pkt. IX. ppkt. 3
charakterystyki opłat - brak w pkt. X. ppkt. 3 sprawozdania merytorycznego
1) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie uzyskanych
dotacji ze środków publicznych w 2016 r. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów
finansowych brak rozpisanej szczegółowej kalkulacji kosztów finansowych wszystkich elementów
zadania - prowadzenie zajęć sportowych. 3) We wniosku w pkt. VI termin realizacji zajęć podano
datę rozpoczęcia 01-07-2017 r. natomiast w pkt. VII Program zadania podano datę rozpoczęcia
zajęć 01-06-2017 r.
Wniosek niezgodny z pkt IX wymagane dokumenty ppkt 4 - statut niepotwierdzony za zgodność z
oryginałem (brak klauzuli)

820

5895478 Pomorska Liga Jeździecka

Dziemiany

821

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
5895507 Gminny Ludowy Klub Sportowy
"Zamek"

Kamieniec
Ząbkowicki

822

5895540 Ludowy Klub Sportowy ,,TUR"Milejów

Milejów

823

5895693 Miejski Klub Sportowy Pilica Białobrzegi Białobrzegi

błędna reprezentacja - wniosek oraz pozostałe załączniki podpisał jednoosobowo prezes, zgodnie z
KRS sposób reprezentacji: prezes i skarbnik lub dwóch upoważnionych członków zarządu.

824

5895734 Ludowy Klub Sportowy Lyski

Lyski

- brak podanej informacji we wniosku pkt. IV dotyczącej sekcji, o którą dofinansowanie wnioskuje
klub - brak informacji w pkt. VI, dotyczącej miejsca realizacji zajęć sportowych - termin realizacji
zajęć sportowych pkt. VI niespójny z programem zdania pkt. VII - środki przeznaczone na
prowadzenie zajęć nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenerów za udział w
meczach/turniejach - data rejestracji klubu we wniosku niezgodna z wypisem z ewidencji

825

5895775 Ludowy Klub Sportowy Zgłobice

Zgłobice

1) VIII.Preliminarz kosztów finansowych. Brak szczegółowej kalkulacji sprzętu sportowego o raz
trenera,
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Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

1. błędnie oznaczony termin zadania w tabeli oraz w programie zadania) tj. od 2 stycznia do 30
listopada (II nabór 2017 termin: 1 lipca do 30 listopada). 2. brak dołączonego sprawozdania
finansowego lub rachunku zysków i strat, zawierającego informację o wysokości otrzymanej
dotacji ze środków publicznych (lub dodatkowej informacji uzupełniającej). Dołączono bilans i CIT
8 (brak wyszczególnionej dotacji 148 000 zł).

826

5895839 MKS "Mazur" Sierpc

827

5895899

Uczniowski KLub Sportowy "SOKÓŁ" w
Regnów
Regnowie

brak klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisów osób upoważnionych do reprezentacji na każdej
stronie spr. finansowego błędnie rozpisana kalkulacja finansowa

828

5896087

Nakielskie Towarzystwo Sportowe
Trójka

Nakło nad Notecią

wniosek wysłany po terminie

829

5896116 Parafialny Klub Sportowy "Za Bramą"

Kraśnik

statut niepotwierdzony przez 2 osobę upoważnioną do reprezentacji brak informacji o
pozyskanych środkach z dotacji publicznych program zadania zbyt ogólnikowy

Bieruń

1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.05.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Brak sprawozdania finansowego - zgodnie z programem wymagane jest
sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej
kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (klub przedłożył
jedynie wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informację dodatkową).

Ujście

- brak daty rejestracji klubu na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu - termin realizacji zadania niezgodny z założeniami programu nieprawidłowo wypełniony pkt. VI- miejsce realizacji zajęć (gmina) - brak specyfikacji sprzętu
sportowego pkt. VI - w kalkulacji kosztów- prowadzenie zajęć- rozpisano mecze, co jest niezgodne
z programem konkursowym - brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania
stowarzyszenia na statucie

830

5896175 Klub Sportowy Piast w Bieruniu

Sierpc

Przyczyny odrzucenia wniosku

831

5896294 Klub Sportowy Unia Ujście

832

5896325

UKS "Akademia Piłkarska Champions"
Rybnik

Rybnik

833

5896421

Olsztyński Klub Kolarski Warmia
Mazury Olsztyn

Olsztyn

834

5896620 KRZYCKI KLUB TENISOWY

835

5896641

WROCŁAW

Uczniowski Klub Sportowy "Gorczańskie
Mszana Górna
Orły"

1. wniosek w wersji elektronicznej nie został przesłany na skrzynkę podawczą. 2. brak
uwzględnionego wkładu własnego w preliminarzu kosztów finansowych. 3. brak Statutu. 4. brak
wypisu z ewidencji/KRS
brak spr. finansowego za 2016 r. (do wniosku dołączono spr. finansowe za 2015 r., przy czym jest
nieuzupełnione)
statut i spr. finansowe niepotwierdzone za zgodność z oryginałem przez 2 osoby upoważnione do
reprezentacji błędna kalkulacja kosztów zakupu sprzętu sportowego
1)brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
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Lp. ID wniosku

Nazwa organizacji

Miejscowość

836

5896745 LKS Sokół Orzech

Orzech

837

5896768 Uczniowski Klub Sportowy Oxpress

Bolesławiec

838

5896857 Stowarzyszenie Malwee Łódź

Łódź

839

5897067 KLUB SZERMIERCZY ,,PUNTA”

Przyczyny odrzucenia wniosku
1. Brak dołączonego sprawozdania finansowego lub rachunku zysków i strat, zawierającego
informację o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych (lub dodatkowej informacji
uzupełniającej). Dołączone sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego dla Urzędu
Gminy Świerklaniec nie stanowi wymaganego dokumentu finansowego, zgodnie z wymogami
programu KLUB tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
1)brak informacji dotyczącej kwoty pozyskanych dotacji ze środków publicznych w roku
poprzedzającym złożenie wniosku
rozbieżność między przedmiotem zakupu sprzętu sportowego (VI pkt wniosku) a kalkulacją
finansową za sprzęt sportowy

Warszawa

1. w pkt VI przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania - błędnie wypełniona tabela: termin realizacji zajęć sportowych - 2.01.2017 do 2.01.2017 (poprawny termin to: 1.07.2017 30.11.2017); 2. rozbieżności dotyczące liczby osób prowadzących zajęcia sportowe: w pkt. VI
przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania (tabela): 5 trenerów, kalkulacja wszystkich
elementów zadania obejmuje prowadzenie zajęć tylko przez jednego trenera.

Nowy Sącz

1. zgodnie z załączonymi dokumentami finansowymi, klub w roku poprzedzającym złożenie
wniosku uzyskał 2.110.000 zł dotacji, czego nie uwzględnił wypełniając wniosek; 2. błędna data
prowadzenia zajęć sportowych oraz organizacji obozu sportowego. 3. niespójna liczba uczestników
zajęć sportowych oraz termin realizacji zadania (VI. Zakres rzeczowy zadania a VII. Program
zadania)

840

5897124 Miejski Klub Sportowy Sandecja

841

5897290

Miejski Ludowy Klub Sportowy Znicz
Kłobuck

Kłobuck

Brak klauzuli za zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów

842

5897393

UKS ,,Akademia Piłkarska Champions"
Kwidzyn

Kwidzyn

"dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majatkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujacych
;prezesa,sekretarza,upoważnionego członka zarzadu" dokumenty podpisał jedynie prezes

843

5897415 Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów

Staszów

wypis z ewidencji nie potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentacji klubu brak
podpisów osób upoważnionych do reprezentacji klubu na każdej stronie spr. finansowego

844

5897472

845

5897536 Szkolny Klub Sportowy "Olimp"

846

5897556 Klub Sportowy Squash Zone

Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska
Opole
Opole

1) termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszonym Programem 2017, II nabór 2) wniosek złożony
po terminie
błędna reprezentacja- brak upoważnienia dla wiceprezesa rozbieżność w zakupie sprzętu
Nowy Dwór Gdański
sportowego (pkt VI wniosku i kalkulacja finansowa)
Szczecin

- brak wypisu z ewidencji - brak adnotacji za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu
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847

5897666 KLUB SPORTOWY "HART"

848

5897699

Międzyzakładowy Ludowy Klub
Sportowy w Konopnicy

Miejscowość

TĘGOBORZE

Konopnica

849

5897727 Ludowy Klub Sportowy "Iwonka"

Iwonicz

850

5897840 Klub Biegacz 10 Białogard

Białogard

851

5897950 LKS Górnik Wałbrzych

Wałbrzych

852

5898020

853

MKS CZARNI Jelcz-Laskowice Zrzeszeni
w LZS
5898096 Klub Sportowy RABA Dobczyce

854

5898421 UKS Floorball Gorzów Wlkp

855

5898550 Klub Sportowy "Stal"

Przyczyny odrzucenia wniosku
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.04.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) Brak informacji na przedłożonej dokumentacji finansowej o deklarowanej kwocie
uzyskanych dotacji ze środków publicznych w 2016 r. 3) Kserokopia dokumentacji finansowej nie
opatrzona potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione/uprawnione do
reprezentowania klubu.
Brak upoważnienia dla jednej z osób podpisujących wniosek oraz potwierdzających za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów- zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób:
Prezesa i Wiceprezesa lub osób przez nich upoważnionych. Wniosek podpisali Prezes i Skarbnikbrak upoważnienia dla Skarbnika. Ponadto, Statut oraz rachunek zysków i strat potwierdzony za
zgodność z oryginałem tylko przez Prezesa- niezgodnie z reprezentacją do zaciągania zobowiązań
majątkowych..
1) Błędnie podano we wniosku datę rozpoczęcia realizacji zadania tj. 01.05.2017 r. zamiast
01.07.2017 r. 2) We wniosku w pkt VIII Preliminarz kosztów finansowych brak kalkulacji kosztów
finansowych wszystkich elementów zadania - prowadzenie zajęć sportowych. 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 (niespójna liczba uczestników). 4) Wniosek pkt. V brak podanego
nr KRS. 5) Z przedłożonej dokumentacji finansowej nie wynika kwota otrzymanej dotacji z MSiT na
10 000,00 zł. Klub wykazuje jedynie dotację otrzymaną z Urzędu Gminy w kwocie 44 000,00 zł. W
sumie otrzymana dotacja w 2016 r. wynosiła 54 000,00 zł. we wniosku podano 44 000,00 zł.
Brak sprawozdania finansowego. Dołączone jest tylko sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego
brak informacji o wielkości środków pozyskanych z dotacji publicznych błędna reprezentacja-brak
upoważnienia

Jelcz-Laskowice

Data realizacji w pkt. VI od 2017-04-03

Dobczyce

rozbieżność między ilością sprzętu sportowego (VI pkt wniosku) a kalkulacją finansową
we wniosku nie zostało wypełnione pole dotyczące wysokości pobieranych opłat, tzn. w jakiej
wysokości klub pobiera składki członkowskie od zawodników

Gorzów

Chocianów

Nie przedstawiono uchwały Zarządu o zmianie składu zarządu, jedynie odręczną informację na ten
temat nie podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji. Statut za zgodność z oryginałem
podpisały dwie osoby, podczas, gdy zgodnie z KRS do reprezentowania woli i zaciągania
zobowiązań majątkowych wymagany jest również podpis skarbnika. Ponadto nie przesłano
sprawozdania finansowego ani informacji dodatkowej wskazującej na kwotę otrzymanych dotacji
ze środków publicznych- przesłano jedynie sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
Zaktualizowany KRS dosłano już po terminie składania wniosków.
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Lista klubów sportowych, których wnioski złożone w ramach II naboru Programu "Klub" zostały
ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp. ID wniosku
856
857

Nazwa organizacji
Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA
5898609
Skierniewice
Ludowy Zespół Sportowy Tarchalanka
5898905
Tarchały Wielkie

Miejscowość
Skierniewice
Tarchały Wielkie
Gródek

Przyczyny odrzucenia wniosku
statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji
wniosek wysłany po terminie sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat nie zawiera
informacji o wysokości otrzymanej dotacji ze środków publicznych
- reprezentacja niezgodna z par. 28 statutu - brak upoważnienia dla członka zarządu - specyfikacja
sprzętu sportowego niespójna z pkt. VIII

858

5899035 UKS Gródek

859

5899589

860

5899731 Gminny Klub Sportowy "Meprozet"

Stare Kurowo

V. Forma organizacyjna i okres działalności, data rejestracji klubu, pole nie uzupełnione

861

5899757 KS HUSARIA ŁAPCZYCA

Łapczyca

- wniosek wysłano po terminie - brak adnotacji za zgodność z oryginałem oraz brak podpisów osób
upoważnionych na sprawozdaniu finansowym - brak szczegółowej kalkulacji kosztów finansowychsprzęt sportowy - brak wszystkich stron statutu

Ludowy Klub Sportowy Łęgovia w Łęgu
Łęg Tarnowski
Tarnowskim

1)wniosek złożony po terminie tj po 14-07-2017 wg programu Klub 2017 II nabór
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