
KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W 2016 ROKU – DRUGIE PÓŁROCZE 
– WYKAZ WNIOSKÓW ZAWIERAJ ĄCYCH BRAKI FORMALNE 

 
Numer 

wniosku 
Wnioskodawca Projekt Braki formalne 

1. Opolski Klub 
Taekwon - Do 

Taekwondo – skuteczny program rozwoju 
sportu na terenie Gminy Krapkowice  

w 2016 roku – drugie półrocze 

Wniosek: 
1) Skorygować w pkt. III 1. wniosku - koszt całkowity 

zadania. 
5. Klub Karate –  

Do Shotokan ENSO 
Krapkowice 

Prowadzenie Szkolenia Sportowego  
i Uczestnictwo w rywalizacji sportowej 

Braki w załącznikach:  
1) Statut klub – brak poświadczenia „stwierdzam 

zgodność kopii z oryginałem” przez osoby 
upoważnione do reprezentowania klubu; 

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

3) Brak sprawozdania merytorycznego za 2015 r.  
oraz za pierwsze półrocze 2016 r.; 

4) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych  
w 2015 r. oraz za pierwsze półrocze 2016 r.; 

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

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

6. Uczniowski Klub 
Sportowy „Czwórka”  

w Krapkowicach 

Przygoda z tenisem – program szkoleniowy  Braki w załącznikach:  
1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 

uprawiającego do udziału w rozgrywkach i zawodach 



odpowiedniego polskiego związku sportowego  
lub podmiotu działającego w jego imieniu, w razie 
nieposiadania oświadczenie o nie posiadaniu licencji, 

2) Brak sprawozdania merytorycznego za pierwsze 
półrocze 2016 r.  

3) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych  
w pierwszym półrocze 2016 r.  

4) Niekompletna lista szkolonych zawodników, brak 
adresu zamieszkania zawodników. 

7. Uczniowski Klub 
Sportowy „Czwórka”  

w Krapkowicach 

Wakacje z tenisem – półkolonia dla dzieci Braki w załącznikach: 
1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 

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

2) Brak sprawozdania merytorycznego za pierwsze 
półrocze 2016 r.  

3) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych  
w pierwszym półrocze 2016 r.  

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

9. Klub Sportowy 
„Gladiatores” 
Krapkowice 

Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w 
zawodach sportów chwytanych 

1) Brak sprawozdania merytorycznego za 2015 rok  
oraz za pierwsze półrocze 2016 r.  

2) Brak sprawozdania finansowego za 2015 r. (bilans, 
rachunek wyników, informacja dodatkowa), 

3) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych  
za 2015 r. oraz za pierwsze półrocze 2016 r. 

4) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem 



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

5) Brak dokumentów dotyczących kwalifikacji osób, 
przy udziale których klub zamierza realizować 
projekt. 

10. Klub Sportowy 
„UNIA” Krapkowice 

Rozwój Akademii Piłkarskiej KS 
Krapkowice dla dzieci na terenie Gminy i 

Miasta Krapkowice  

Braki w załącznikach: 
1) Brak sprawozdania merytorycznego za 2015 r., 
2) Brak sprawozdania finansowego za 2015 r. (bilans, 

rachunek wyników, informacja dodatkowa), 
3) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych  

za pierwsze półrocze 2016, 
4) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem 

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

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

11. Klub Sportowy 
„UNIA” Krapkowice 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
w zakresie piłki nożnej  

Braki w załącznikach: 
1) Brak sprawozdania merytorycznego za 2015 r., 
2) Brak sprawozdania finansowego za 2015 r. (bilans, 

rachunek wyników, informacja dodatkowa). 
12. Uczniowski Klub Rozwój sekcji pływackiej UKS Spiders Braki we wniosku: 



Sportowy „Spiders” 
Krapkowice 

Krapkowice w 2016 r.  
– II półrocze 

1) Brak podpisu pod wnioskiem drugiej osoby 
upoważnionej do reprezentowania klubu. 

Błędy rachunkowe: 
1) Skorygować kosztorys oraz tabelę z przewidywanymi 
źródłami finansowania (dotacja nie może przekraczać 
90% ogółu kosztów). 

Braki w załącznikach: 
1) Brak statut klubu lub innego dokumentu 

określającego przedmiot działalności klubu 
sportowego; 

2) Brak aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio 
wyciągu z ewidencji lub innego dokumentu 
potwierdzającego status prawny klubu sportowego  
i umocowanie osób go reprezentujących; 

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

4) Brak sprawozdania merytorycznego za 2015 r. oraz  
za pierwsze półrocze 2016 r. lub za okres działalności 
dla podmiotów nowopowstałych; 

5) Brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek 
wyników, informacja dodatkowa) za 2015 rok lub  
za okres działalności; 

6) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych  
za 2015 r. oraz za pierwsze półrocze 2016 r. na 
różnych szczeblach klas rozgrywkowych; 

7) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem 
danych osobowych zawodników (tj. imienia i 
nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której 
uczęszczają  
(w przypadku uczniów), numeru posiadanej licencji 
ewentualnie dokumentu uprawniającego  
do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych 



lub współzawodnictwie sportowym; 
8) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego  

lub nieodpłatnego wykonania projektu, 
uwzględniając planowaną wysokość pobieranych 
wpłat  
od uczestników projektu; 

9) Brak dokumentów dotyczących kwalifikacji osób, 
przy udziale których klub zamierza realizować 
projekt. 
 

13. Uczniowski Klub 
Sportowy „Spiders” 

Krapkowice 

Szkolenie piłkarzy UKS Spiders Krapkowice 
– wynagrodzenie kadry szkoleniowej 

Braki we wniosku: 
1) Brak podpisu pod wnioskiem drugiej osoby 

upoważnionej do reprezentowania klubu. 
Braki w załącznikach: 

1) Brak statut klubu lub innego dokumentu 
określającego przedmiot działalności klubu 
sportowego; 

2) Brak aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio 
wyciągu z ewidencji lub innego dokumentu 
potwierdzającego status prawny klubu sportowego  
i umocowanie osób go reprezentujących; 

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

4) Brak sprawozdania merytorycznego za 2015 r.  
oraz za pierwsze półrocze 2016 r. lub za okres 
działalności dla podmiotów nowopowstałych; 

5) Brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek 
wyników, informacja dodatkowa) za 2015 rok  
lub za okres działalności; 

6) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 
za 2015 r. oraz za pierwsze półrocze 2016 r.  
na różnych szczeblach klas rozgrywkowych; 



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

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

9) Brak dokumentów dotyczących kwalifikacji osób, 
przy udziale których klub zamierza realizować 
projekt. 

16. Miejski Klub 
Sportowy Suples  
w Krapkowicach 

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

wolnym 

Braki we wniosku: 
1) Skorygować w pkt. III 1. wniosku - koszt całkowity 

zadania. 
Braki w załącznikach: 

1) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 
za pierwsze półrocze 2016 r. na różnych szczeblach 
klas rozgrywkowych; 

2) Brak dokumentów dotyczących kwalifikacji osób,  
przy udziale których klub zamierza realizować 
projekt. 

 


