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LP. ID NAZWA  MIEJSCOWOŚĆ PRZYCZYNY ODRZUCENIA 

1 12235902 
KLUB SPORTOWY AKADEMIA 

JUDO 
POZNAŃ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji  ze środków publicznych  za 

ostatni rok obrachunkowy  
( załączonego w formie skanu). 

Załączono jedynie sprawozdanie z 
realizacji zadania publicznego. 

2 11683077 KLUB SPORTOWY "RADIATOR$" STĄPORKÓW 
Błąd formalny. Część z pośród 

załączonych plików graficznych jest 
nie możliwa do odczytu. 

3 11765582 
BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE 

BRYDŻA SPORTOWEGO 
BIELSKO-BIAŁA  

W celach statutowych nie ma 
informacji o działalności w sferze 

kultury fizycznej, jedynie działalność 
sportowa w zakresie brydża 

(pobieranie składek).   

4 11832977 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

,,BAD-MAX" PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 4 KĘTRZYN 

KĘTRZYN 

 Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku)  

5 12179327 LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku - we wniosku wpisana 

jest kwota 114 000 zł w bilansie 
oraz w rachunku wyników i strat 
brak potwierdzenia ww. kwoty.  

6 11859664 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"SOKÓŁ" ZBROSŁAWICE PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ I 
GIMNAZJUM W 

ZBROSŁAWICACHH 

ZBROSŁAWICE 

 Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku.   

7 11779729 
STOWARZYSZENIE SZKÓŁKA 

PIŁKARSKA STRASZĘCIN 
STRASZĘCIN 

Do wniosku nie dołączono 
wymaganych dokumentów, tj.: 
aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

statutu oraz sprawozdania 
finansowego. 

Lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych na podstawie rozstrzygnięcia  Ministra Sportu  

z dnia 5 czerwca 2020 r. 
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8 12207322 KLUB SPORTOWY DAMNICA DAMNICA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota podana  we wniosku 65 000 
zł, a w sprawozdaniu figuruje kwota 

76 900 zł.  

9 11122995 
MIĘDZYZAKŁADOWY LUDOWY 
KLUB SPORTOWY „KRYSZTAŁ 

WERBKOWICE” 
WERBKOWICE 

Brak sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok. Do wniosku dołączono 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego. 

10 12002237 
STOWARZYSZENIE LUDOWY 
ZESPÓŁ SPORTOWY ORZEŁ 

BRANICE 
BRANICE 

 Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji  ze środków publicznych  za 

ostatni rok obrachunkowy  
(załączonego w formie skanu). 

Załączono jedynie sprawozdanie z 
realizacji zadania publicznego. 

11 11835167 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

HERKULES 
MIŁORADZ 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Do wniosku dołączono 

sprawozdanie z wykonania zadania 
publicznego. 

12 11811597 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

SIATKÓWKI SŁUPCA 
SŁUPCA 

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji 
ze środków publicznych za ubiegły 
rok w sprawozdaniu finansowym - 
brak możliwości zweryfikowania 

kwoty 59 500 zł podanej we 
wniosku. 

13 11789718 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

NIECHAN 
NIECHANOWO 

nieprawidłowy format  załączonych 
plików, (brak możliwości odczytu),  
brak sprawozdania finansowego. 

14 12106175 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

WISŁA GRUCZNO 
GRUCZNO 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 

Kwota wpisana we wniosku to   
48 000 zł, a w sprawozdaniu 

finansowym figuruje kwota 65 500 
zł.  

15 11959254 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY JUDO KOWALA 

KOWALA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

załączono jedynie informację o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 
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16 11900576 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

CHLEBIANKA CHLEBNA 
CHLEBNA 

Brak załączonych dokumentów 
wymaganych programem: 

sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r.  o rachunkowości, 

zawierające informacje o 
deklarowanej  kwocie  przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy ( 
załączonego w formie skanu), 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z KRS-u lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierające 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu  
( załączony w formie skanu),  

statutu wnioskodawcy  
( załączonego w formie skanu) 

17 11986047 
JASTRZĘBSKI KLUB KYOKUSHIN 

KARATE KUMITE 
JASTRZĘBIE ZDRÓJ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

załączono jedynie informację o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy  

18 12238709 
GMINY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY LASKOWIANKA 
LASKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

załączono jedynie informację 
dodatkową o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

19 11922155 
GDAŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI 

HANZA 
GDAŃSK 

 Brak dodatkowej informacji o 
kwocie  dotacji ze środków 

publicznych deklarowanej we 
wniosku. 
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20 11896778 
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY ,,ORLĘTA'' CZACZ 
CZACZ 

W dokumentacji finansowej 
(informacja dodatkowa do bilansu) 

podana jest kwota przyznanych 
dotacji w wysokości - 27 500 zł, we 
wniosku  podana została kwota w 
wys. 27 000 zł (niezgodność kwoty 

dotacji). 

21 11876863 
BISKUPIECKI MŁODZIEŻOWY 
KLUB SPORTOWY "KORKI" 

BISKUPIEC 
Brak informacji o liczbie 

zawodników w klubie do 18 r.ż. (pkt 
X wniosku). 

22 11527061 RKS RYDZYNIAK RYDZYNA RYDZYNA 

Kwota przyznanych dotacji 
wynikające z informacji dodatkowej 

- 69 000 zł - we wniosku wpisano 
kwotę 66 000 zł; nie dołączono do 
dokumentacji wypisu z rejestru w 

formie skanu. 

23 12222363 UKS "EKLER BARANÓWKA" 
WYSIOŁEK 

LUBORZYCKI  

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie do 18 r.ż. (pkt 

X wniosku) 

24 11874025 OLYMPIC GOLF CLUB 
WARSAW, 

MASOVIAN DISTRICT, 
POLAND 

 Brak dodatkowej informacji o 
kwocie  dotacji ze środków 

publicznych deklarowanej we 
wniosku. 

25 11116185 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"BARTOSZ" 
OPATÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku   

26 11926602 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

KOŃCZYCE MAŁE 
KOŃCZYCE MAŁE 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie do 18 r.ż. (pkt 

X wniosku) 

27 11750880 
KLUB SPORTOWY "GÓRNIK"-
BOGUSZOWICE W RYBNIKU 

RYBNIK 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku.  

28 11879469 AKADEMIA SPORTU KOLBUDY KOLBUDY 

Brak wymaganych dokumentów w 
formie skanu zgodnie z wymogami 

Programu KLUB 2020, tj.: 
sprawozdania finansowego za 2019 
r.; aktualnego odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia zawierającego 
informację sporządzoną na 

podstawie ewidencji właściwej dla 
formy organizacyjnej 

wnioskodawcy, statutu 
wnioskodawcy.  
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29 11917855 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

HUTY KOMOROWSKIEJ 
HUTA 

KOMOROWSKA 

Kwota dotacji wskazana we 
wniosku to: 55 607 zł, natomiast z 
informacji dodatkowej wynika, że 

jest to kwota 89 578 zł. 

30 11685768 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY,,MARYSIN 
WAWERSKI'' 

WARSZAWA 

Brak dokumentów w formie 
skanów: statutu, wypisu z rejestru, 

bilansu, rachunku zysków i strat, 
informacji dodatkowej 

31 11727758 UKS MK GÓRNIK KATOWICE KATOWICE 

Do wniosku nie dołączono 
wymaganych dokumentów tj. 
sprawozdania finansowego za 
poprzedni rok obrachunkowy 

32 11860259 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SOKÓŁ" 
USTRONIE MORSKIE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku.  

33 11870410 
STOWARZYSZENIE KLUB 
SPORTOWY "TRIATHLON 

SZCZECINEK" 
SZCZECINEK 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność zakresu 

merytorycznego z treścią i 
założeniami programu - brak 

prowadzenia zajęć sportowych 

34 10863345 
TOWARZYSTWO PŁYWACKIE 

SKALAR 
SŁUPSK 

Brak załączonych jakichkolwiek 
skanów wymaganych dokumentów, 

tj. statutu, KRSu lub wyciągu z 
ewidencji, sprawozdania 

finansowego 

35 11759227 WKB "GRYF" WEJHEROWO WEJHEROWO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak załączonych 

dokumentów (KRS/wypis z 
ewidencji, statut, sprawozdanie)  

36 11958440 
GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE 

ZESPOŁY SPORTOWE 
MURÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku. 

37 11969988 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" 
W SUWAŁKACH 

SUWAŁKI 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak załączonych 

dokumentów (KRS/wypis z 
ewidencji, statut, sprawozdanie) 

38 11907551 VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN WIERZBIĘCIN 

 Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku. 
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39 11922683 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DREAM TEAM 
NOWY TOMYŚL 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Wnioskodawca 

prowadzi formalnie zarejestrowaną 
działalność sportową (rejestracja w 

KRS lub starostwie powiatowym) 
przez okres krótszy niż 3 lata, licząc 

od daty złożenia wniosku  

40 11836031 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

GALICJA RACIBOROWICE 
RACIBOROWICE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku. 

41 11875432 
KŁOBUCKI KLUB PŁYWACKI 

DELFIN  
KŁOBUCK 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku. 

42 11701164 
PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY 
LIPNICA MAŁA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku. 

43 11923292 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

TARGOWIANKA  
TARGOWISKO 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku. 

44 11780951 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

OLIMPIA OKRZEJA 
OKRZEJA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku. 

45 11874060 
GMINNY KLUB SPORTOWY 
"SADOWNIK-WAGANIEC" 

WAGANIEC 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku. 

46 11686412 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

SMECZ BOGATYNIA 
BOGATYNIA 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: brak dodatkowej 

informacji o kwocie  przyznanych 
dotacji ze środków publicznych 

deklarowanej we wniosku. 

47 11763179 
GMINNY LUDOWY UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY ,,DOBRAWA,, 

MIESZKOWICE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych deklarowanej 
we wniosku 

48 12000149 LKS HERMAN HERMANOWA HERMANOWA 

1. Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 59 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

70 500,00. 
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49 11969618 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
AKADEMIA PIŁKARSKA 

CHAMPIONS RAWA 
MAZOWIECKA 

RAWA MAZOWIECKA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 10 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

20 000,00.  

50 11833590 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

"VICTORIA 1900" ŁANY 
ŁANY 

Kwota dotacji podana we wniosku 
za 2019 r. niezgodna kwotą dotacji 

wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym za 2019 r.  

51 11952408 
MIEJSKO-GMINNY KLUB 

SPORTOWY IGROS W 
KRASNOBRODZIE 

KRASNOBRÓD 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego albo 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 
umożliwiające weryfikację daty 

wpisu do KRS lub ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy oraz zawierające 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu.   

52 11847342 
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB 

ŻEGLARSKI NA FALI 
PUCK 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. Ze 
sprawozdania finansowego nie 

wynika jasno kwota otrzymanych 
dotacji w 2019 r. 

53 11980290 
KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA 

TYCHY 
TYCHY 

W załączonym sprawozdaniu 
finansowym za 2019 r. brak 

możliwości zweryfikowania kwoty 
otrzymanej dotacji. W wypisie z 

właściwej ewidencji brak informacji 
kiedy został utworzony klub i czy 

istnieje min. 3 lata. 

54 11900676 WIT PODDĘBICE ANTONINÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. Z załączonego 
sprawozdania finansowego nie 

wynika kwota dotacji wpisana we 
wniosku. 

55 11726646 
KLUB SPORTOWY "KUJAWY" 

KOZY 
PIOTRKÓW 
KUJAWSKI 

Dołączone dokumenty nie są 
sprawozdaniem finansowym a 

jedynie zestawieniem przychodów i 
kosztów za każdy miesiąc 2019 roku 

oddzielnie. 
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56 11633341 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"JURAJSKIE WILKI" 
CZĘSTOCHOWA 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy 

zawierającej imiona, nazwiska i 
funkcje osób wchodzących w skład 

zarządu. Wniosek nie spełnia 
wymogów formalnych. 

57 11993876 
STOWARZYSZENIE LOKALNE 

KALINA SALEZJAŃSKIEJ 
ORGANIZACJI SPORTOWEJ 

LUBLIN 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: brak sprawozdania 
finansowego, załączono jedynie 

informację dodatkową 

58 11670522 
KLUB KARATE SHOTOKAN W 

LĘBORKU 
LĘBORK 

Załączone dokumenty finansowe 
dotyczą 2018 roku natomiast 

wniosek został złożony w 2020 roku 
- brak sprawozdania finansowego  

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 
Wykazane w dołączonej informacji 

finansowej za 2018 rok kwoty 
dotacji nie są spójne z kwotami 

podanymi we wniosku. Wniosek nie 
spełnia wymogów formalnych. 

59 11671568 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

BŁĘKITNI CHRUSZCZYNY 
CHRUSZCZYNY 

Niekompletny statut na podstawie 
którego nie można potwierdzić 

osób upoważnionych do 
podpisywania dokumentów. 

60 11678065 
STOWARZYSZENIE KLUB 

SPORTOWY UŁANI DRAGACZ 
DOLNA GRUPA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

61 11736844 UKS ORLIK KLIMONTÓW KLIMONTÓW 
Kwota otrzymanych dotacji 

niespójna pomiędzy wnioskiem a 
sprawozdaniem finansowym. 
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62 11872130 
AKADEMIA SIATKÓWKI BRACI 

LACH 
DOLASZEWO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: niezgodność  kwot 

otrzymanych dotacji między 
wnioskiem (20678zł ) a 

dokumentami finansowymi  
(41 000 zł) 

63 11724206 
STOWARZYSZENIE SOKÓŁ 

MIEŚCISKO 
MIEŚCISKO 

Odrzucono ze względów 
formalnych: Brak rachunku zysków i 
strat. Brak informacji o dotacjach.  

64 11980544 UKS CONCORDIA 1909 
PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI 

Z zapisu w KRS wynika, że Klub 
istnieje mniej niż 3 lata (rejestracja 

w KRS 21.02.2018) 

65 11981322 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„ŚWIT” W STAROŹREBACH 

STAROŹREBY 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 
dotacji - kwota we wniosku 0 zł, 

kwota w RZS -niewyszczególniona, 
kwota dotacji w CIT - 3000 zł  

66 11836833 
KRÓLEWSKI KLUB JEŹDZIECKI 

"WIKTORIA" 
CHRZANÓW  

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty dotacji ze środków 

publicznych wpisanej we wniosku. 
Brak możliwości otwarcia 

sprawozdania finansowego. 

67 11694848 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"KŁOS" 
OLKUSZ 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: niespójność pomiędzy 

kwotą otrzymanych środków 
publicznych. Kwota zadeklarowana 
we wniosku to 40 600,00 zł, a suma 
kwot wynikająca ze sprawozdania  

finansowego to 55 600 00 zł .   

68 11750902 
PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE 

PIŁKI SIATKOWEJ "LIBERO" 
PLESZEW 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: niespójność pomiędzy 
kwotą otrzymanych dotacji - kwota 
zadeklarowana we wniosku to 18 
000,00 zł a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 28 000,00zł.  

69 11934490 KLUB NARCIARSKI LIDER KRAKÓW 

Niepełne sprawozdanie finansowe  
( brak bilansu oraz rachunku zysków 

i strat), załączono informację 
dodatkową do sprawozdania. 

70 11681736 LUDOWY KLUB SPORTOWY ŁĄCZKI KUCHARSKIE 

Załączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r. Brak informacji o 

dotacjach uzyskanych w 2019 r. 
Wniosek wysłano na skrzynkę 

podawczą 04.03.2020 r. 
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71 11762662 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"OSIR" GÓRA KALWARIA 
GÓRA KALWARIA 

Wysokość deklarowanej dotacji we 
wniosku i sprawozdaniu 

finansowym jest niezgodna 41 800 / 
41 800 + 16 312 zł 

72 11842325 
BRZEZIŃSKI KLUB SPORTOWY 

''START'' 
BRZEZINY 

Załączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r. Brak informacji o 

dotacjach uzyskanych w 2019 r. 
Wniosek wysłano na skrzynkę 

podawczą MSport 04.03.2020 r. 

73 11810328 
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ 

,,PABIKS" 
PABIANICE 

Deklarowana kwota przyznanych 
dotacji we wniosku to 10.000 zł 

natomiast w bilansie 59.505.00 zł. 

74 11864811 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY 
RZEMIEŚLNIK MALBORK 

MALBORK 

Brak dokładnej specyfikacji w 
zakupie sprzętu sportowego w p. VI 

wniosku. Brak wyodrębnionej 
kwoty dotacji ze środków 

publicznych za ubiegły rok 32 000 zł 
podanej we wniosku w 

sprawozdaniu finansowym.  

75 11795610 
LUDOWY  KLUB SPORTOWY W 

KIEŁCZYGŁOWIE 
KIEŁCZYGŁÓW 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok, do wniosku dołączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 

rok    

76 11696175 KLUB PLYWACKI NEMO LIPNO LIPNO 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy 

zawierającej imiona, nazwiska i 
funkcje osób wchodzących w skład 

zarządu.   

77 11949452 
GŁUCHOŁASKI KLUB KOLARSKI 

"VICTORIA" 
GŁUCHOŁAZY 

Niezgodność zakresu 
merytorycznego -  brak wpisanego 

trenera do zajęć od piłki nożnej 
,wniosek nie zawiera uzasadnienia 

dla prowadzenia działalności  
drugiej sekcji sportowej -piłka 

nożna. Załączony niepełny skan 
statutu. 

78 11842582 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"ORZEŁ" WOJNAROWA 
WOJNAROWA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych wykazanej we 
wniosku. 
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79 11805283 
MIEJSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY UNIA GNIEWKOWO 
GNIEWKOWO 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty dotacji ze środków 

publicznych za ubiegły rok w kwocie 
141 100 zł podanej we wniosku w 

sprawozdaniu finansowym. 

80 11958010 
KLUB SPORTOWY JUDO REI 

ŚWIDNIK 
ŚWIDNIK 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych. 
Jednocześnie zgodnie z załączonym  
zaświadczeniem kadencja Zarządu 

zakończyła się z końcem 
października 2019 roku. 

81 11943354 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

CHROBRY 
MIĘDZYZDROJE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: został dołączony 

niekompletny Statut (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych). 

82 11445645 
STOWARZYSZENIE KLUB 

SIATKARSKI MUROWANA 
GOŚLINA 

MUROWANA 
GOŚLINA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 52 000,00 zł a kwota wskazana w 
sprawozdaniu finansowym to 0, 00 
zł, brak informacji potwierdzającej 

kwotę zadeklarowaną w formularzu 
wniosku.    

83 11681321 
MIĘDZYZAKŁADOWY LUDOWY 

KLUB SPORTOWY "ZENIT" 
CHMIELNIK 

CHMIELNIK 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (180 000 zł) a 

wnioskiem (170 000 zł).  

84 11454921 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

NOWINY 
ZAGRODY 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (148 050 zł) a 

wnioskiem (10 000 zł).  

85 11877169 KLUB SPORTOWY "LEGIA" CHEŁMŻA 

 Brak informacji dodatkowej do 
sprawozdania o kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych wskazanej we wniosku. 
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86 11937628 
STOWARZYSZENIE VITASPORT 

BRACHLEWO 
KWIDZYN 

Dołączona do wniosku decyzja ze 
starostwa nie zawiera informacji o 

osobach wchodzących w skład 
zarządu klubu. Brak wyodrębnionej 

kwoty dotacji w sprawozdaniu 
finansowym - brak możliwości 

zweryfikowania kwoty 0 zł wpisanej 
we wniosku.  

87 11684843 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

LIDER DĘBOGÓRZE 
MOSTY 

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji 
ze środków publicznych za ubiegły 
rok w sprawozdaniu finansowym - 
brak możliwości zweryfikowania 

kwoty 15 000 zł podanej we 
wniosku. Niespójna informacja o 

kwocie otrzymanych środków 
publicznych w pkt. III i X wniosku. 

88 11965490 
WŁOCŁAWSKI KLUB KARATE 

KYOKUSHIN 
WŁOCŁAWEK 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 
ostatni rok obrachunkowy ( brak 

pełnego skanu). 

89 11869590 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"JANTAR" GDYNIA PRZY ZSSO 

GDYNIA 

Brak pełnego sprawozdania 
finansowego (brak rachunku zysku i 

strat oraz bilansu). Niespójność 
kwoty dotacji otrzymanych ze 

środków publicznych pomiędzy 
wnioskiem a załączonymi 

dokumentami. 

90 11939181 
MIEJSKI KLUB SIATKÓWKI 

POLONIA ŚWIDNICA 
ŚWIDNICA  

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem a 
sprawozdaniem finansowym i 

informacją dodatkową.  

91 11933396 
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY 

HUTNIK WARSZAWA 
WARSZAWA 

Niepełne sprawozdanie finansowe z 
działalności klubu za 2019 rok (brak 
rachunku zysku i strat oraz bilansu), 

dołączono informacje dodatkową 
zawierająca kwotę dotacji. 
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92 11933859 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

ORLIK PRUDNIK 
PRUDNIK 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu) 

93 11632103 
MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY 

SZCZECINEK 
SZCZECINEK 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 
zarządu na zaświadczeniu ( decyzji) 

sporządzonym na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy -brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu i składania oświadczeń woli 

oraz zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań finansowych. 

94 11982903 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DZIEWIĄTKA 
LEGNICA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości. 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem (0 
zł) a załączoną informacją (55 500 

zł). Błędna reprezentacja i 
rozbieżność pomiędzy załączonymi 

dokumentami.  

95 11893303 
GLZS KORONA POGOŃ 

STAWISZYN 
STAWISZYN 

Niewypełniony wniosek w pkt. VI 
dotyczący liczby uczestników na 

zajęciach sportowych. Niespójność 
daty rejestracji Klubu pomiędzy 

wnioskiem a załączonym 
zaświadczeniem. 

96 11930198 KLUB SPORTOWY "RED GLOVES" WARSZAWA 

Brak informacji o braku dotacji ze 
środków publicznych w 

sprawozdaniu finansowym lub w 
informacji uzupełniającej do 
sprawozdania finansowego. 
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97 12005221 
WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY 

HETMAN 
WROCŁAW 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w KRS. (wymieniona jest jedna 
osoba, a wymagane są dwie osoby) 
Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

98 11916631 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

AKADEMIA PIŁKARSKA 11 
LEGIONOWO 

LEGIONOWO 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. Z załączonego 
sprawozdania finansowego nie 

wynika kwota dotacji wskazana we 
wniosku. W zaświadczeniu 

dotyczącym wpisu do ewidencji 
uczniowskich klubów sportowych 
brak informacji o dacie rejestracji 

klubu.  

99 11928467 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "TEMPO" OŻARÓW 
NAŁĘCZÓW 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu -brak możliwości 

otwarcia plików) 2. Niespójność 
pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 11 
000,00, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 10 000,00.   

100 11807477 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

AKADEMIA TALENTÓW 
KROTOSZYN 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (10.000 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (25.000 zł). 

101 11903230 
KLUB SPORTOWY LZS 

MAGNUSZEW 
MAGNUSZEW 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku  
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102 11773357 UKS SKARPA LUBLIN 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (38.408 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (117.668 zł).   

103 11937499 UMKS VICTORIA OSTROŁĘKA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
Niespójność pomiędzy kwotą 

otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (39.024,36 zł) a 
kwota wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2019 r.  
(34.000,00 zł). 

104 11776898 UKS NIEMCE NIEMCE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Do wniosku dołączono 

sprawozdanie za 2018 rok. Decyzja i 
zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji nie zawierają imion, 
nazwisk oraz funkcji osób 

wchodzących w skład zarządu. 

105 11970813 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

PIOTRCOVIA 
PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI 
 Brak sprawozdania finansowego 

106 11736610 ŚLĘŻA SOBÓTKA BIKE ACADEMY SOBÓTKA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wykazanej we 

wniosku. 

107 11889880 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

„KOTWICA” 
GDYNIA 

Z dołączonego sprawozdania 
finansowego nie wynika kwota 

otrzymanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy, jednocześnie brak 
informacji dodatkowej o kwocie 
otrzymanych dotacji jaka została 

podana we wniosku.   
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108 11881416 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

48 
CZESTOCHOWA 

Niepełne sprawozdanie finansowe, 
z załączonych dokumentów nie 

wynika kwota otrzymanych dotacji 
ze środków publicznych za ostatni 

rok obrachunkowy jaka została 
podana we wniosku. Niezgodność 
merytoryczna wniosku - realizacja 

zajęć sportowych i realizacja obozu 
sportowego nie może być 

prowadzona w tym samym czasie. 
Głównym warunkiem realizacji 

programu jest prowadzenie zajęć 
sportowych natomiast z opisu 
zadania we wniosku wynika że 
będzie realizowany tylko obóz 

sportowy (zajęcia będą prowadzone 
na obozie).  

109 11983468 KLUB PIŁKI RĘCZNEJ BIAŁYSTOK 

Niezgodność merytoryczna wniosku 
- realizacja zajęć sportowych i 

realizacja obozu sportowego nie 
może być prowadzona w tym 

samym czasie. Głównym 
warunkiem realizacji programu jest 

prowadzenie zajęć sportowych 
natomiast z opisu zadania we 

wniosku wynika że będzie 
realizowany tylko obóz sportowy. 

110 11967916 
UKS "GÓRNICZA" PRZY ZSGE W 

KONINIE 
KONIN 

 Dołączono do wniosku złożonego w 
2020 r. sprawozdanie finansowe za 

2018 r., a powinno być za rok 
poprzedni tj. 2019- jest to kolejny 

błąd formalny. 

111 10963479 
SZCZYCIEŃSKI KLUB SPORTOWY 

SZCZYTNO 
SZCZYTNO 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w załączonej decyzji, jak 
również brak zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji klubów 

sportowych na podstawie ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy (umożliwiającej 
weryfikację daty wpisu klubu) 

wykazanej we wniosku. 
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112 11877933 
KNUROWSKIE TOWARZYSTWO 

KOSZYKÓWKI 
KNURÓW 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, załączono 

sprawozdanie z wykonanego 
zadania publicznego. Brak 

potwierdzenia daty rejestracji klubu 
w zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych 
wykazanej we wniosku.   

113 11971918 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"PRZEŁOM" BESKO 
BESKO 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(99 850 zł) a sprawozdaniem 

finansowym (113 050 zł).  

114 11994653 UKS DIAMENT OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA 

Dołączone sprawozdanie nie jest 
sprawozdaniem finansowym w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 
zm.) Brak rachunku zysku i strat 

oraz bilansu. 

115 11983011 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

MINI SOCCER ACADEMY 
MRĄGOWO 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(24 000 zł) a spr. finansowym (26 

500 zł).  

116 11920799 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

WAWER WARSZAWA 
WARSZAWA 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r.   

117 11995490 
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY RZD ŻELAZNA 
ŻELAZNA  

Brak wymienionych osób do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych we wniosku. 
Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

118 11944408 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PLESSWAVE 
PSZCZYNA 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. Niespójność liczby 
zawodników objętych programem, 

a liczbą zawodników w klubie. 

119 12000934 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DĄB 
KATOWICE 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

120 11958747 
GORCZAŃSKI KLUB MOTOROWY 

- OCHOTNICA 
OCHOTNICA GÓRNA 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 
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121 11756423 
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ 

GÓRNIK ZABRZE 
ZABRZE 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

122 11953801 
STOWARZYSZENIE SANOCKI 

UNIHOKEJ 
SANOK 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

123 12000500 AKADEMIA SPORTU "ACTIVE" OPOCZNO 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 
w KRS. (we wniosku wymieniona 
jest jedna osoba, a wymagane są 

dwie osoby) Dołączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 r., 

wniosek został złożony w 2020 r. 

124 11993225 UKS TEAM SUPERSTAR KARWIANY 
Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

125 11991968 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

HALNIAK MIŁKÓW 
MIŁKÓW 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

126 11880838 MUKP PRZYJAZNE WODY WĄBRZEŹNO 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. Klub wnioskuje tylko o 
dofinansowanie obozu sportowego 

127 11392553 
UCZNIOWSKI KLUB TAŃCA 

SPORTOWEGO "PASJONAT" 
SOCHACZEW 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

128 11958662 KKS "START1944"KRASNYSTAW KRASNYSTAW 
Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

129 11988581 
STOWARZYSZENIE POLSKA 

AKADEMIA KETTLEBELL SPORT 
OLSZTYN 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2018 r., wniosek został złożony w 

2020 r. 

130 11681714 
KÓRNICKI KLUB KARATE 

SHOTOKAN RAVEN 
KÓRNIK 

W decyzji dotyczącej ewidencji 
klubów sportowych brak 

potwierdzenia daty rejestracji klubu  
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131 11809541 
KLUB SPORTOWY LUBOŃSKI 

1943 
LUBOŃ 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 
ostatni rok obrachunkowy. Brak 

potwierdzenia daty rejestracji klubu 
w załączonym zaświadczeniu 

(decyzji) - z załączonego dokumentu 
nie wynika, że klub istnieje 3 lata i 

został zarejestrowany w 2013 r. jak 
podano we wniosku. 

132 11690960 KLUB BOKSERSKI LEGIA WARSZAWA brak statutu wnioskodawcy 

133 11923269 BIALSKI KLUB SPORTOWY"STAL" BIELSKO-BIAŁA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r., jest dołączone za rok 2018 

na kwotę 134 000,00 zł. nie 
uwzględniona dotacja we wniosku. 
Za 2017 rok w sprawozdaniu była 
dotacja w kwocie 148 000,00 zł. 
również nie uwzględniona we 

wniosku. 

134 11798124 UKS DARGON SMOLICE SMOLICE 
 brak sprawozdania finansowego 
dołączona jest umowa z gminą.  

135 12157294 
UCZNIOWSKI KLUB PIŁKARSKI - 
AKADEMIA FUTBOLU "ORLIKI" 

TYNIEC MAŁY 
nie wypełniona tabela dotycząca 
sekcji, o których dofinansowanie 

wnioskuje klub. 

136 12234080 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  " 
ADALBERTUS" 

DALEWO 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak KRS/ wypisu z 

ewidencji. Załączono dokument o 
zmianach w zarządzie, bez daty 

wpisu do ewidencji. 

137 11967798 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

OLIMPIA PYSZNICA 
PYSZNICA 

Niespójność daty rejestracji klubu 
pomiędzy wnioskiem a załączonym 

KRS. Brak załączonej uchwały o 
zmianie zarządu, brak możliwości 

weryfikacji osób upoważnionych do 
reprezentowania.  

138 11871930 
KLUB PIŁKARSKI STANISŁAWICE 

94 
STANISŁAWICE  

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 
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139 11848959 MSKS ORION SULECHÓW SULECHÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych w 2019 r. Na 
podstawie załączonych 

dokumentów brak możliwości 
zweryfikowania kwoty dotacji 

podanej we wniosku.   

140 11834817 
SWARZĘDZKA AKADEMIA 

SIATKÓWKI S.A.S. 
ZALASEWO 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie w pkt. X 

wniosku. 

141 11806501 
STOWARZYSZENIE BASKET GO 

PRZEMYŚL 
PRZEMYŚL 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji za rok poprzedzający 
złożenie wniosku pomiędzy 

wnioskiem (9 000 zł) a 
sprawozdaniem finansowym  

(19 000 zł) 

142 12233735 KS DĄB PRZYBYSZÓW PRZYBYSZÓW 

Brak pełnego sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu). Brak informacji 

dodatkowej o wysokości dotacji 
otrzymanych w 2019 r. ze środków 

publicznych a ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. nie wynika 
jasno kwota podana we wniosku. 

143 11750076 GKS "JAGUAR" W WOLANOWIE WOLANÓW 

Brak sprawozdania finansowego, 
wymaganego w konkursie, 

dołączone jedynie sprawozdanie z 
wykonania zadania zleconego. 

144 11917601 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

SOPOTNIA 
SOPOTNIA WIELKA  

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych w 2019 r.  Z 
załączonego sprawozdania 

finansowego za 2019 r. nie wynika 
jasno kwota otrzymanych dotacji 

podana we wniosku.  
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145 11797346 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"CENTRUM" W NOWEJ RUDZIE 

NOWA RUDA 

Niepełne sprawozdanie finansowe 
(brak rachunku zysku i strat oraz 
bilansu), załączono informację 
uzupełniającą do sprawozdania 
finansowego zawierającą kwotę 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

146 11976813 
WITASZYCE KLUB SPORTOWY W 

WITASZYCACH 
WITASZYCE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

147 11932969 KLUB JEŹDZIECKI KAMIŃSKICH 
LIDZBARK 

WARMIŃSKI 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty dotacji ze środków 

publicznych podanej we wniosku w 
sprawozdaniu finansowym. 

148 11693864 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU 

EDUKACJI W PRZEMKOWIE "PRO 
SCHOLIS" 

PRZEMKÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku  
jest niższa niż wykazana  kwota w 

informacji dodatkowej do 
sprawozdania finansowego ( 

jednocześnie wykazana kwota 
dotacji przekracza kwotę 200 tys. 

zł). 

149 11939726 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

SPORTOWY W LIMANOWEJ 
LIMANOWA 

Brak załączników (statutu, 
sprawozdania finansowego, wypisu) 

Niespójność daty pomiędzy 
zakresem rzeczowym zadania a 

programem 

150 11976652 KS WOŁCZKOWO-BEZRZECZE WOŁCZKOWO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
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151 11913421 
GMINNY KLUB SPORTOWY 
RUSZCOVIA BORKOWICE 

RUSZKOWICE 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu).  Brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości ( brak bilansu oraz 

rachunku zysków i strat), za ostatni 
rok obrachunkowy. Niespójność 

kwoty dotacji otrzymanych ze 
środków publicznych pomiędzy 

wnioskiem (45 000 zł) a informacją 
dodatkowa do sprawozdania 

finansowego (55 000 zł).  

152 11990342 
KLUB SPORTOWY SPARTA 

GRABIK 
GRABIK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 36 424,90, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 41 

650,00. 

153 11989719 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

PIAST KOBYLNICA 
GRUSZCZYN 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono tylko 

przychody z działalności 
statutowej). 2. Niespójność 

pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 
172,600, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 178 000,00. 
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154 11991907 
STOWARZYSZENIE SPORTOWE 

MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 
ŚWIDNICA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono tylko 

bilans za rok 2018). 2. Liczba 
uczestników w ramach Programu 

Klub jest większa niż zadeklarowana 
liczba wszystkich zawodników w 
klubie do 18 roku życia (pkt. X). 

155 11928808 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

ATENA 
GDAŃSK 

Brak  odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego albo 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 
umożliwiające weryfikację daty 

rejestracji klubu. 

156 11921620 PRO SCHOLAE TUCHOLA 

Jednostka nieuprawniona do 
uzyskania dofinansowania z 

programu Klub 2020. 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.  

157 11947013 
STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY LIDER 
RYCHNOWY 

Błędnie określona kwota dotacji, w 
sprawozdaniu wyższa niż określona 
we wniosku. Kwota określona we 

wniosku nie znajduje potwierdzenia 
w sprawozdaniu finansowym 
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158 11986509 
ALEKSANDROWKSA SZKÓŁKA 

PIŁKI NOŻNEJ VIKING 
ALEKSANDRÓ 

KUJAWSKI  

Załączony dokument nie jest 
sprawozdaniem finansowym w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
(brakuje rachunku zysków i strat, 
bilansu i dodatkowej informacji). 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 

159 11604316 
LUDOWY KLUB SPORTOWY " 

TARNOVIA" TARNÓWKA 
TARNÓWKA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: niezgodność między 
wnioskiem a sprawozdaniem dot. 
kwoty dotacji. Wniosek - 71 tyś, 

sprawozdanie -81 tyś 

160 11956442 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "OLIMP" W 
KOZIEGŁOWACH 

KOZIEGŁOWY 
Wniosek odrzucony ze względów 

formalnych: Brak wypisu z 
KRS/ewidencji 

161 11624409 
KLUB SPORTOWY KORMORAN 

ŚWIECIECHOWA 
ŚWIECIECHOWA 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Niezgodność kwot 

dotacji Wniosek 33 200 zł 
Sprawozdanie 34 200 zł 

162 11779629 
KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO 

"DANCECLUB" 
SZCZECIN 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości. 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy informacją 
dodatkową a wnioskiem. 

163 11755428 
JAROSŁAWSKIE 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
REGIONALNEGO 

JAROSŁAW 

Brak wyodrębnionej inf. w 
sprawozdaniu finansowym 

dotyczącej kwoty otrzymanych 
dotacji ze środków publicznych 

wykazanej we wniosku. 

164 11799679 
PILSKI KLUB MODELARZY 

LOTNICZYCH 
PIŁA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Nie wypełniono pola 

we wniosku dotyczącego 
reprezentacji  

165 11810793 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"OLIMPIA" 
MSZANA GÓRNA 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty dotacji ze środków 

publicznych za ubiegły rok wpisanej 
we wniosku w sprawozdaniu 

finansowym. 
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166 11724730 
STOWARZYSZENIE KLUB 

SPORTOWY LEŚNIK NOWE 
RAMUKI 

NOWY RAMUK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 18 000 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  28 

000 zł. Niespójność zapisu 
upoważnionych osób  do 

reprezentowania klubu pomiędzy 
statutem a KRS.   

167 11866809 UMKS VOLLEY GŁOGÓW GŁOGÓW 

Niespójność pomiędzy datą 
rejestracji klubu we wniosku 
(07.03.2017 r.) a załączonym 

zaświadczeniem (21.03.2017 r.). 
Zgodnie z przedłożonym 

zaświadczeniem z ewidencji 
prowadzonej przez starostę 

właściwego ze względu na siedzibę 
klubu wynika, że wnioskodawca 

prowadzi formalnie zarejestrowaną 
działalność sportową przez okres 
krótszy niż 3 lata - licząc od daty 

rejestracji w ewidencji ( 21.03.2017 
r.) do daty złożenia wniosku  
(14.03.2020r.). Brak pełnego 
sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
wykazanej we wniosku. 

168 11787013 KRAKOWSKI KLUB SZERMIERZY KRAKÓW 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych za 2019 rok pomiędzy 
wnioskiem (27 500 zł) a 

sprawozdaniem finansowym (83 
500 zł). 

169 11948029 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

AKADEMIA PIŁKARSKA 
CHAMPIONS POZNAŃ 

POZNAŃ 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 

dotacji  Wniosek 8 tyś 
Sprawozdanie 12 tyś 
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170 11985550 UKS GLADIATOR WARSZAWA WARSZAWA 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji ze środków publicznych za 
ostatni rok obrachunkowy wpisanej 

we wniosku.   

171 11927968 
KLUB SPORTÓW I SZTUK WALK W 

TURKU 
TUREK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 40 000 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 68 

600 zł. Jednocześnie skan 
sprawozdania mało czytelny. 

172 11798818 
LKS NADWIŚLANKA NOWE 

BRZESKO 
NOWE BRZESKO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączono tylko sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

173 11970101 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

ORZEŁ ZABŁOCIE 
ZABŁOCIE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji   

174 11855503 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ISKIERKA" 
SZCZECIN 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

dołączono tylko informację 
dodatkową, która zawiera błędną 
datę przy kosztach statutowych, 

wpisany jest rok 2016  

175 11108335 
KLUB SPORTOWY SPRINT 

BIELSKO-BIAŁA 
BIELSKO-BIAŁA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 118 800 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 169 

500 zł. 
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176 11838610 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"OLIMPIK" PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 W 

MOŃKACH 

MOŃKI 

Niepełne sprawozdanie finansowe 
za rok 2019, brak dodatkowej 

informacji o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
wykazanej we wniosku. Brak 

danych:  imion, nazwisk i funkcji 
osób wchodzących w skład zarządu 
na zaświadczeniu  sporządzonym na 
podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej wnioskodawcy 
(brak możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

177 11928019 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

MIEDZIANI 
LUBIN 

Zgodnie z wymogami programu do 
wniosku należało dołączyć 

sprawozdanie finansowe za ostatni 
rok obrachunkowy tj. za 2019 r. w 

przypadku wniosków składanych w 
2020 r. Wnioskodawca dołączył  

niepełne sprawozdanie finansowe 
za 2018 r. Brak danych:  imion, 

nazwisk i funkcji osób wchodzących 
w skład zarządu na zaświadczeniu  

(decyzji) sporządzonym na 
podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej wnioskodawcy 
(brak możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 
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178 12222735 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

ROKITA 
ROKIETNICA 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy (załączonego w 

formie skanu). Brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 
ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, zawierające 
informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu).  

179 11978316 

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY VENUS PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W 
OSZCZEPALINIE 

OSZCZEPALIN DRUGI 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 21 000 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

31 000 zł. 

180 11911778 KLUB SPORTOWY PIAST BELĘCIN NOWY BELĘCIN 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 
Niespójność pomiędzy kwotą 

otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 11 375 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

21 375 zł. 
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181 11783669 GLKS ZYNDRAM ŁĄCKO  ŁĄCKO  

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 46 000 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

56 000 zł. 

182 11974070 MUKS MICHAŁKOWICE 
SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE 

Brak sprawozdania finansowego za 
rok 2019, dołączono jedynie 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

183 11926943 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY PIORUN 
GOŁDAP 

GOŁDAP 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w złożonym zaświadczeniu 

(decyzji).  Jednocześnie brak 
zaświadczenia (decyzji) o dacie i 
rejestracji klubu wskazanej we 

wniosku w pkt. V. "Forma 
organizacyjna i okres działalności - 

Data rejestracji klubu w KRS lub 
wpisu do ewidencji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę 
klubu".  

184 12068919 
KLUB SPORTOWY UNISLAVIA W 

UNISŁAWIU 
UNISŁAW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 40 500 zł, a kwota z informacji 

dodatkowej do sprawozdania 
finansowego to 40 800 zł. 

185 11372356 
JASIELSKIE STOWARZYSZENIE 

SPORTOWE 
JASŁO 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 52 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

58 300,00. 

186 11877389 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

FA ZGORZELEC 
ZGORZELEC 

1. Dołączone sprawozdanie nie jest 
sprawozdanie finansowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 
zm.) Brak rachunku zysków i strat 

oraz bilansu, załączono 
sprawozdanie z przychodów i 
kosztów. 2. Brak dodatkowej 
informacji o kwocie (braku) 

przyznanych dotacji.  
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187 11761146 
BAŃSKI KLUB PIŁKARSKI ISKRA 

BANIE 
BANIE 

1. Dołączone sprawozdanie nie jest 
sprawozdanie finansowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 
zm.) Brak bilansu i dodatkowej 

informacji. 2. Liczba uczestników w 
ramach Programu Klub jest większa 
niż zadeklarowana liczba wszystkich 

zawodników w klubie do 18 roku 
życia (pkt. X)  3. Niespójność 

pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 65 
000,00, a kwota w rachunku zysków 

i strat to 0,00.  

188 12005035 
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 

ZANSHIN 
LUBIEŃ KUJAWSKI 

Brak informacji dodatkowej lub 
potwierdzenia w sprawozdaniu 

finansowym kwoty otrzymanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy wpisanej 
we wniosku. 

189 11704801 KLUB SPORTOWY PYRKI POZNAŃ POZNAŃ 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 67 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 0,00.  

190 11923662 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

"OLIMPIA" CHĄŚNO 
CHĄŚNO DRUGIE 44A 

Brak sprawozdania finansowego 
(bilans za 2019 rok), zawierającego 

szczegółową informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 

dotacji. Złożono jedynie umowę 
oraz deklarację. 

191 12223254 KP KOTAN OZORKÓW OZORKÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 6 500 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to       

16 200 zł. 

192 11899480 
KLUB SPORTOWY KUJAWIAK W 

STANINIE 
KOSUTY 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego 
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193 11918850 KLUB SPORTOWY "PIEKARY" PIEKARY ŚLĄSKIE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok, dołączono tylko 

sprawozdanie z wykonania zadania 
publicznego. Brak potwierdzenia 

daty rejestracji klubu w 
zaświadczeniu. 

194 11991513 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

CZWÓRKA ANDRYCHÓW 
ANDRYCHÓW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak wypisu z 

ewidencji - jest jedynie decyzja o 
zmianie zarządu 

195 11807039 
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA 

LANDEK 
LANDEK 

W zaświadczeniu/decyzji w sprawie 
wpisu do ewidencji uczniowskich 

klubów sportowych brak informacji, 
że klub istnieje minimum trzy lata. 

Jest to wymóg konieczny do 
uzyskania dofinansowania w 

ramach programu Klub. 

196 11951156 UKS "CZWÓRKA GIŻYCKO" GIŻYCKO 

Brak danych: imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). Brak dodatkowej informacji 
o kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

197 11693942 
KLUB SPORTOWY GUZOVIA 

GUZÓW 
GUZÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanej dotacji ze 
środków publicznych, brak 

informacji w wypisie z ewidencji 
pełnionych funkcji osób 

wchodzących w skład 
zarządu,(wymienione tylko 

nazwiska). 

198 11924244 UKS CELULOZA KOSTRZYN 
KOSTRZYN NAD 

ODRĄ 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Rozbieżność kwoty 

dotacji - wniosek 0 zł a 
sprawozdanie 40 tyś.  
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199 11973132 LKS BÓR DĘBNO DĘBNO 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych.  W wypisie z 
ewidencji brak zapisu  osób 

wchodzących w skład zarządu (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu).    

200 11981950 KLUB SPORTOWY KING DANCE KOSZALIN 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu) Klub dołączył tylko 
sprawozdanie z działalności klubu 

za 2018 r. 

201 12004009 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"ZGODA - REPTY" 
TARNOWSKIE GÓRY 

Dołączone sprawozdanie finansowe 
zawiera inna nazwę stowarzyszenia 

oraz nr NIP, niż klub składający 
wniosek. Ponadto z dokumentu nie 
wynika kwota dotacji wpisana we 

wniosku. 

202 11718949 
WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO 

WIOŚLARSKIE 
WŁOCŁAWEK 

Brak potwierdzenia  informacji o 
kwocie przyznanej dotacji ze 

środków publicznych. 

203 11738266 ULKS WŁOSZCZOWICE WŁOSZCZOWICE 

 Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanej dotacji ze 

środków publicznych.  W wypisie z 
ewidencji   brak zapisu osób 

wchodzących w skład zarządu (brak 
możliwości  weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu).  

204 11766784 

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY KANGUR PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

OKRZEI 

OKRZEJA 
Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych  

205 11733171 
PIOTRKOWSKIE 

STOWARZYSZENIE TRIATHLONU 
"TRI AKTYWNY PIOTRKÓW" 

PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI 

Niepełne sprawozdanie finansowe 
(brak bilansu oraz informacji o 

kwocie dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy). 

206 12004903 
KLUB  JEŹDZIECKI ATENA 

OSTRZESZÓW 
OSTRZESZÓW 

Brak KRS, jest tylko print screen 
strony z KRS Błędna reprezentacja 
wpisana we wniosku Brak bilansu 
do spr. finansowego (dołączono 
rachunek zysku i strat) Ogólny 

program zadania 
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207 11715700 
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY 

SOBIESKI 
ŻAGAŃ 

Błędy formalne: brak KRS lub 
zaświadczenia/informacji 

sporządzonej na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającego weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającego 

imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu, 

sprawozdania finansowego za rok 
2019 r., statutu. 

208 11989046 UKS WYBRZEŻE GDAŃSK GDAŃSK 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji  

209 11383708 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY U-2 PRZY SP-2 W 

BYTOWIE 
BYTÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie (braku) przyznanych dotacji 
ze środków publicznych. Przychody 
z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego w sprawozdaniu 
finansowym  53 843,00 zł a we 

wniosku dotacja 41 500,00 zł, brak 
możliwości zweryfikowania 

poprawności tej kwoty.   

210 11921479 
LUDOWY KLUB SPORTOWY ZNICZ 

JANKOWICE 
JANKOWICE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 

otrzymanych dotacji - sprawozdanie 
finansowe  102 544,00 zł , wniosek - 

358zł  
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211 11799723 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

SOKÓŁ SOKOLNIKI  
SOKOLNIKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

212 11823419 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY RZEKUNIANKA 

RZEKUŃ 
RZEKUŃ 

Niepełne sprawozdanie finansowe 
(brak bilansu oraz rachunku zysów i 
strat), dołączono tylko informację o 

kwocie dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy. 

213 12003630 
KLUB SPORTOWY ZDROWIE 

GARWOLIN 
GARWOLIN 

Błędnie wymienione osoby 
upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania 
oświadczeń woli i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych 
wpisane we wniosku  Brak 

potwierdzenia w spr. finansowym 
kwoty otrzymanych dotacji 

wpisanej we wniosku 

214 11877566 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"RACŁAWICE" 
RACŁAWICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączono tylko informację o 
kwocie dotacji ze środków 

publicznych. 
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215 11943254 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY  

,,ORZEŁ" 
RUDNIK NAD SANEM 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączono tylko sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego 
zawierające informację o kwocie 
dotacji ze środków publicznych. 

216 11801977 ACADEMY MARTIAL ARTS WŁOCŁAWEK 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu).  

217 11797883 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

GOL ŁĄCKO 
ŁĄCKO 

Wniosek został złożony w 2020 r., a 
załączone sprawozdanie finansowe 
nie dotyczy roku poprzedzającego 
złożenie wniosku (2019 r.), tylko 

2018 r.  

218 11974836 
SZCZECINECKIE TOWARZYSTWO 

TENISOWE 
SZCZECINEK 

Wniosek odrzucony formalnie. 
Program Klub 2020 skierowany jest 
do klubów sportowych działających 

w formie stowarzyszenia a nie 
związków sportowych. 

219 11858743 
KOCIEWSKI KLUB BIEGACZA 

STAROGARD GDAŃSKI 
STAROGARD 

GDAŃSKI 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w zaświadczeniu o wpisie do 
ewidencji klubów sportowych.  Z 

załączonych dokumentów nie 
wynika jasno, że klub istnieje 3 lata i 
został zarejestrowany w 12.12.2012 

r. jak podano we wniosku. 

220 11695958 
DZIERŻONIOWSKI KLUB 

SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN 
DZIERŻONIÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wykazanej we 

wniosku. 

221 11887297 
MIEDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY FOKA 
SANDOMIERZ 

SANDOMIERZ 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy, wykazanej we 

wniosku. 
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222 11820975 
KOSZALIŃSKI UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY PRZY I L.O. IM. ST. 

DUBOIS 
KOSZALIN 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 

(brak bilansu oraz rachunku zysków 
i strat),załączona została informacja 

dodatkowa do sprawozdania 
finansowego przedstawiająca 
kwotę przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy.  

223 11834480 
GMINNA AKADEMIA SPORTU 

"ROZWÓJ SZERZYNY 2015" 
SZERZYNY 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(47 000 zł) a sprawozdaniem 

finansowym (62 000 zł). 

224 11085500 
MIEJSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY ORZEŁ W KCYNI 
KCYNIA 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(30 000 zł) a sprawozdaniem 

finansowym (31 150 zł). 

225 11598098 KONIŃSKI KLUB GOLFOWY KONIN 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy, wykazanej we 

wniosku. 

226 11948586 LKS ORION DEREŹNIA SOLSKA BIŁGORAJ 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy, wykazanej we 

wniosku. 
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227 11910836 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PIAST" NOWY BELĘCIN 
KRZEMIENIEWO 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem (7 
300 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (22 300 zł) 

228 11852838 KS ISKRA MOKRZESZ MOKRZESZ 

Brak dodatkowej informacji w 
sprawozdaniu finansowym o  

kwocie otrzymanych dotacji ze 
środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy wpisanej we 
wniosku (24 500 zł). 

229 11938084 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"VICTORIA NIDEK" 
NIDEK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 0,00, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 5736,00. Brak 
potwierdzenia daty rejestracji klubu 

w zaświadczeniu o wpisie do 
ewidencji klubów sportowych 

wskazanej we wniosku oraz brak 
pełnego składu zarządu (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu i zaciągania zobowiązań 

finansowych). 
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230 11824241 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SALUS” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W 
PRZEDCZU 

PRZEDECZ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości ( 
brak bilansu oraz rachunku zysków i 
strat), załączona została informacja 

dodatkowa do sprawozdania 
finansowego przedstawiająca 
kwotę przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

231 11968101 
UCZNIOWSKI KOLARSKI KLUB 

SPORTOWY IMIELIN TEAM 
IMIELIN 

Brak pełnego sprawozdania 
finansowego za 2019 rok - brak 

rachunku zysków i strat oraz   
informacji o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wykazanej we 

wniosku. Niespójność osób 
reprezentujących wypisanych we 
wniosku a  osób wchodzących w 
skład zarządu w zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej. 

232 11982022 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

LKS"SKALNI"ZASKALE 
ZASKALE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (załączonego w 

formie skanu). 

233 11898730 
STOWARZYSZENIE LOKALNE 

SALOS CORTILE 
KIELCE 

Błednie wypełniony wiosek- 
kalkulacja kosztów. Niespójność 
kwoty dotacji otrzymanych ze 

środków publicznych pomiędzy 
wnioskiem (19 000 zł) a 

sprawozdaniem finansowym (79 
000 zł).  Niespójność pomiędzy datą 

rejestracji klubu we wniosku a 
załączonych dokumentach( KRS). 

234 11985272 
KLUB SZACHOWY „WIEŻA” 

ŚMIGIEL 
ŚMIGIEL 

1. Brak sprawozdania finansowego 
(załączono rozliczeni zadania). 2. 
Brak drugiej osoby upoważnionej 

do reprezentacji (pkt. IV.2) zapis w 
statucie. 3. Niezgodność liczby 

uczestników  w opisie programu a 
zakresie rzeczowym zadania (pkt. VI 

i VII). 
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235 11659322 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

JASTRZĄB 
JASTRZĄB 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych:  brak  sprawozdania 

finansowego w rozumieniu art. 46 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości,  za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu) - załączone " 
Sprawozdanie " jest jedynie 

dodatkową informacją o wys. 
otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych( w informacji podano 
kwotę 40 000.-zł zaś we wniosku 42 

500,-zł), brak stron w załączonym 
scanie statutu - reprezentacja tylko 

na podstawie zaświadczenia ze 
Starostwa.  

236 11663846 
KŁODNICKIE TOWARZYSTWO 
SPORTOWE KTS KŁODNICA W 

KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych:  brak dodatkowej 

informacji o kwocie  przyznanych 
dotacji ze środków publicznych 

(kwota w pisana we wniosku nie 
jest wyszczególniona w rachunku 

zysków i strat, w rachunku zysków i 
strat w pozycji Inne przychody 

określone statutem oraz dotacje i 
subwencje wpisana kwota to 20 
075,- zł, we wniosku w pozycji 
kwota dotacji, granty wpisano 
kwotę 10 075,-zł), CIT nie jest 
sprawozdaniem finansowym. 

237 11680169 KLUB SPORTOWY DRZEWCE DRZEWCE 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych - brak sprawozdania 

finansowego Klubu z 
uwzględnieniem wysokości dotacji 

(45 000,00 zł) ze środków 
publicznych  za rok 2019 - 

dołączono jedynie sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego  (24 

500,00 zł), brak skanu statutu. 

238 11465799 
PACZÓŁTOWICE EQUESTRIAN 

CENTRE KRAKÓW 
KRZESZOWICE 

Brak sprawozdania finansowego za 
poprzedni rok rozrachunkowy. 

239 11882724 
RZESZOWSKI KLUB 

BADMINTONA  
RZESZÓW 

Do wniosku nie załączono 
sprawozdania finansowego za 
poprzedni rok obrachunkowy. 
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240 11945230 KLUB PŁYWACKI HARPUN OSIECZNICA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono tylko bilans). Brak 

dodatkowej informacji i kwocie 
dotacji. 

241 11991194 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KYOKUSHIN KARATE W 
BRZOSTKU  

BRZOSTEK 

Załączony dokument nie jest 
sprawozdaniem finansowym w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości. 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

242 11951786 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

LIGOTA OLESKA 
LIGOTA OLESKA 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (42 400 zł) a 

wnioskiem (32 400 zł).  

243 11878757 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

SOLAVIA GROJEC 
GROJEC 

Brak sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok, dołączono rozliczenie z 

wykorzystania dotacji.   

244 11950958 
KLUB TENISA STOŁOWEGO 

MOKSIR ZAWADZKIE 
ZAWADZKIE 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty dotacji ze środków 

publicznych (26 000 zł) za ubiegły 
rok podanej we wniosku w 

sprawozdaniu finansowym. W 
rachunku wyników w pozycji: inne 
przychody określone statutem oraz 
dotacje i subwencje wpisano kwotę 

48 628 zł. 

245 11944133 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"CHYNÓW" 
ZIELONA GÓRA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok, dołączono bilans za 2018 

rok. 

246 11741509 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PERFECT 
ZDUŃSKA WOLA 

Błędy formalne: Rozbieżność daty 
rejestracji klubu pomiędzy 

wnioskiem a załączonym skanem 
dokumentu. Brak dodatkowej 

informacji o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych.  
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247 11825276 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"START" KRUKLANKI 
KRUKLANKI 

Błędy formalne. Brak danych:  
imion, nazwisk i funkcji osób 

wchodzących w skład zarządu na 
zaświadczeniu sporządzonym na 

podstawie ewidencji właściwej dla 
formy organizacyjnej wnioskodawcy 

(brak możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

248 12158296 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

UKS 55 
POZNAŃ  

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych, brak 
możliwości weryfikacji kwoty 

wskazanej we wniosku w 
załączonych dokumentach 

rachunku zysków i strat/bilansie.  

249 11988106 
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY 

"BIELIK" WIERZBICA 
WIERZBICA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu)., 

załączono  jedynie CIT z którego nie 
wynika kwota dotacji deklarowana 

we wniosku.  

250 11886853 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 
"WISŁOCZANKA" TRYŃCZA 

TRYŃCZA 

Błąd formalny. Brak dodatkowej 
informacji o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych. 
Brak możliwości zweryfikowania 

deklarowanej kwoty dotacji. 

251 11988426 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
SZKOŁA RAJSKA W KRAKOWIE  

KRAKÓW 
Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego  

252 11833739 
MIEJSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "PIAST" 
KRUSZWICA 

Błędy formalne: Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy. 



 

                                                                                                         42 
 

253 10917099 
STOWARZYSZENIE BEACH TENNIS 

PL 
SOSNOWIEC 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

254 11785133 MIEJSKI KLUB SPORTOWY ORZEŁ PRUSICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

255 12236993 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"CZARNI" ŻAGAŃ 
ŻAGAŃ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

256 11321942 MLKS NOTEĆ ŁABISZYN ŁABISZYN 

Błąd formalny. Brak dodatkowej 
informacji o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych. 
Kwota środków otrzymanych z 

nieodpłatnej działalności statutowej 
jest większa niż kwota otrzymanych 

dotacji deklarowana we wniosku. 
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257 11940145 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"OSTROWEK" 
OSTRÓWEK 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).   

258 12218304 RAWICKI KLUB KARATE SUREM RAWICZ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
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259 12145967 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

POLONIA 
PŁOTY 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 
w KRS. (we wniosku wymieniona 
jest jedna osoba, a wymagane są 

dwie osoby) Z dołączonego 
sprawozdania finansowego nie 

wynika kwota dotacji wpisana we 
wniosku – brak potwierdzenia 
kwoty otrzymanych dotacji ze 

środków publicznych  

260 11993422 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

WULKAN ZAKRZEW 
ZAKRZEW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  

261 11978129 KLUB ŻEGLARSKI WDA BORSK BORSK 
Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 
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262 11467528 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W 

SKOWIERZYNIE 
SKOWIERZYN 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: 1. Brak aktualnego 

odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu), 2. 
Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu) - we 
wniosku wpisano kwotę  1,00 zł , , 

dołączony dokument nie jest 
sprawozdaniem finansowym lecz 

sprawozdaniem z wykonania 
zadania.  . 

263 11994380 
KLUB SPORTOWY "UNIA" 

KRAPKOWICE 
KRAPKOWICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Wniosek złożony w 2020 r., 
załączono sprawozdanie finansowe 

za 2018 r. 
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264 11912110 UKS "SIANOWA CZAJKA" PRZEMYŚL 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  

265 11882430 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

,,STRZAŁ WODZISŁAW" PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 

WODZISŁAW ŚLĄSKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

266 11609917 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SKRWA SKRWILNO" W 
SKRWILNIE 

SKRWILNO 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 20 000,00, a kwota przychodów z 
nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego wskazana w 
sprawozdaniu finansowym to  

28 488,33 zł 
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267 11722087 UKS ZALEW ŚWINNA PORĘBA ŚWINNA PORĘBA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Ponadto, w załączonym wypisie z 
rejestru starosty nie zawarto imion, 
nazwisk i funkcji osób wchodzących 

w skład zarządu.   

268 11967106 
MIEJSKO - GMINNY KLUB 
SPORTÓW OBRONNYCH 

"HAMER" 
KOZIENICE 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 0,00 zł, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 34 000,00 zł 

269 11609605 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

PROMOCJI SPORTU I REKREACJI 
"AKADEMIA 2012" 

SUWAŁKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączony dokument finansowy nie 
jest sprawozdaniem. 

270 11953061 KLUB SPORTOWY PIŁAWIANKA PIŁAWA GÓRNA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
Wniosek złożony w 2020 roku, 

załączono sprawozdanie za 2018 r.  
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271 12015947 UKS GREEN VOLLEY EŁK EŁK 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
Wniosek złożono w 2020 roku, 

załączono sprawozdanie finansowe 
za 2018  

272 12238807 
BYDGOSKIE TOWARZYSTWO 

WIOŚLARSKIE 
BYDGOSZCZ 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak statutu 

273 12077629 
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM 

SPORTÓW PLAŻOWYCH 
WARSZAWA 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji 

274 12239701 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PAWONKÓW 
PAWONKÓW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W programie zadania 
brak prowadzenia zajęć, które są 

obowiązkowym elementem 
zadania.  Wniosek złożony jedynie 

na obóz. - Niezgodność zakresu 
merytorycznego z programem 

zadania. 

275 12046218 
STOWARZYSZENIE BASKETBALL 

CLUB SIERAKÓW 
SIERAKÓW 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak statutu, brak 

sprawozdania finansowego 

276 12234481 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSI 

KLUB SPORTOWY "ŁEBSKI" 
WOŁOMIN 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego za 2019 - załączono 
sprawozdanie za 2018 



 

                                                                                                         49 
 

277 11777197 BPSZ KS KACZWA BIENIOWICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  

278 11810941 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY LEW 

LĘBORK 
LĘBORK 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 

dotacji  Wniosek 10 000 
Sprawozdanie 19 000 

279 11897703 STAROGARDZKI KLUB SPORTOWY 
STAROGARD 

GDAŃSKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Wniosek złożony w 2020 roku, brak 
sprawozdania finansowego za 2019. 

Jest tylko za 2018 
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280 11930149 
STOWARZYSZENIE KORONA 

HANDBALL 
KIELCE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

281 12027921 
ŚWIĘTOCHŁOWICKI UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD 
LIPINY" 

ŚWIĘTOCHŁOWICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  

282 12233664 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

KORONA HARMĘŻE 
HARMĘŻE 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak statutu, Brak 

sprawozdania finansowego 
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283 12030104 UKS AQUILA  STRYSZÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu). 

284 11787180 
UCZNIOWSKI KLUB HOKEJA NA 

TRAWIE ÓSEMKA 
TARNOWSKIE GÓRY 

Błędna reprezentacja, niespójna z 
zapisami  § 29 statutu Klubu. 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(165 494 zł) a sprawozdaniem 

finansowym (165 949 zł). 

285 11806884 
KLUB SPORTOWY SPARTA W 

MOKRSKU 
MOKRSKO 

Brak możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 
klubu- niepełne odwzorowanie 

wymaganej dokumentacji (niepełny 
skanu statutu). Błędy w składzie 

zarządu - stanowisko i imię drugiej 
osoby wpisanej jako upoważnionej. 

286 11738747 
OPOLSKI KLUB GOLFOWY 

AKADEMIA GOLFA 
KAMIEŃ ŚLĄSKI 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie (braku) przyznanych dotacji 
ze środków publicznych za ostatni 

rok obrachunkowy. 

287 11921953 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

WISŁA ŁĄCZANY 
ŁĄCZANY 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
(brak rachunku zysków i strat oraz 

bilansu), załączono jedynie 
informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy. 

288 11883228 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

BOROWIK BACHOWICE 
BACHOWICE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 
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289 11948770 
MIEDZYSZKOLNY KLUB PIŁKARSKI 

"LECH SPARTAKUS" ZIELONA 
GÓRA 

ZIELONA GÓRA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

290 11037335 HATTRICK BEŁCHATÓW BEŁCHATÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  
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291 11276052 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"MILENIUM"" 
WARSZAWA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  

292 12081988 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

BAĆKOWICE 
BAĆKOWICE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 

dotacji: Wniosek 17 200,00 
Sprawozdanie 27 200,00  

293 11576838 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

UNIA BIERUŃ 
BIERUŃ 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak wypisu z 

ewidencji  lub KRS 

294 12222691 
SALEZJAŃSKIE CENTRUM 

SPORTOWE "AMICO" 
LUBIN 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji 
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295 10959985 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

”KORONA” 
PABIANICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  

296 11960158 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „AZYMEK” 
ZDZIESZOWICE Brak wymaganych załączników. 

297 11871882 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY RYWAL KLON 
MOCHY 

MOCHY 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
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298 11183773 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SOKÓŁ" W DYDNI 
DYDNIA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
Niespójność pomiędzy kwotą 

otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 81,55 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 0,00 

zł 

299 11898752 
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE 

VICTORIA ŁUKOWA 
ŁUKOWA 

Błąd formalny: - wskazana w 
informacji dodatkowej do 

sprawozdania finansowego kwota 
dotacji uzyskanych w 2019 r. jest 

większa niż ta we wniosku. 

300 11808815 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

METALIK 
RADZIECHOWY 

Błąd formalny: - Brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 

301 11954308 
GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE 

ZESPOŁY SPORTOWE GMINY 
DRAGACZ 

GÓRNA GRUPA 

Błąd formalny: - Brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 
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302 11369160 
GMINNO LUDOWY KLUB 
SPORTOWY "KRZNA" W 

RZECZYCY 

MIĘDZYRZEC 
PODLASKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  
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303 11954528 
ZGIERSKIE TOWARZYSTWO 

ATLETYCZNE 
ZGIERZ 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: 1. Brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu).  2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu).  3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu).   

304 11811125 
KLUB SPORTOWY WŁÓKNIARZ 

FRAMPOL 
FRAMPOL 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: brak sprawozdania 

finansowego w rozumieniu art. 46 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, zawierające 
informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu). 

305 12226515 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DERBY 356 
WARSZAWA 

Brak statutu wnioskodawcy 
(załączonego w formie skanu). 
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306 11954503 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"BRZÓZA" PRZY PUBLICZNEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

BRZÓZIE 

BRZÓZA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

informację o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej przez 
klub). 2. Brak danych:  imion, 

nazwisk i funkcji osób wchodzących 
w skład zarządu na zaświadczeniu 

sporządzonym na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu). 

307 11448633 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

CZARNI PRZYBYMIERZ 
PRZYBYMIERZ 

Do wniosku nie załączono 
wymaganych dokumentów (KRS, 

wyciąg z ewidencji, Statut, 
Sprawozdanie finansowe) 

308 11743892 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PERŁA 
CYBINKA 

W zaświadczeniu  sporządzonym na 
podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej wnioskodawcy 
brak daty umożliwiającej 

weryfikację  prowadzenia przez 
Klub trzyletniej działalności 

sportowej.   

309 11848793 
KLUB SPORTOWY POGOŃ 

ŚWIERZAWA 
ŚWIERZAWA 

W dołączonym do wniosku 
sprawozdaniu finansowym brak 

informacji o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. We wniosku brak 

dokładnej specyfikacji zakupu 
sprzętu. 

310 11776746 
KOŹMIŃSKI KLUB SPORTOWY 

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN 
WIELKOPOLSKI 

KOŹMIN 
WIELKOPOLSKI 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Nie załączono 

dokumentów 
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311 11910540 
KLUB SPORTOWY "SĘP" W 

ŻELECHOWIE 
ŻELECHÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, ( 
brak bilansu oraz rachunku zysków i 
strat), załączona została informacja 

dodatkowa do sprawozdania 
finansowego przedstawiająca 
kwotę przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy.  

312 11772812 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
TOP PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 

IM. KS. P. K. SANGUSZKI 
LUBARTÓW 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
bilansu oraz rachunku zysków i strat 

za ostatni rok obrachunkowy.  

313 11681773 UNIQ FIGHT CLUB WARSZAWA 

Błąd formalny. Zgodnie z 
wymogami programu do wniosku 
należało dołączyć sprawozdanie 

finansowe za ostatni rok 
obrachunkowy tj. za 2019 r. w 

przypadku wniosków składanych w 
2020 r. Wnioskodawca dołączył 

dokumenty za 2018 r.  

314 11849086 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

AVIA 
KAMIONKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości,  
(brak bilansu oraz rachunku zysków 

i strat), załączona została 
informacja dodatkowa do 

sprawozdania finansowego 
przedstawiająca kwotę przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy.  
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315 11985873 
IŁAWSKIE TOWARZYSTWO 

REKREACYJNE JEZIORAK 
IŁAWA 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w załączonych dokumentach 
(KRS). Z załączonych dokumentów 
nie wynika jasno, że klub istnieje 3 

lata i został zarejestrowany w 
2002r. jak podano we wniosku. Brak 

sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. Z 
załączonych dokumentów nie 
wynika forma reprezentacji.  

316 11856536 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

HETMAN LASZKI 
LASZKI 

Podana we wniosku (pkt. III) kwota 
otrzymanych dotacji nie jest zgodna 
z wykazanymi kwotami zawartymi 

w sprawozdaniu finansowym. 
Wniosek i załączone dokumenty są 

niespójne. 

317 11888171 
STOWARZYSZENIE PN.LUDOWY 

ZESPÓŁ SPORTOWY W KUP 
KUP 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

318 11434370 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SOKÓŁ" 
KASZCZOR 

Wykazane w informacji finansowej 
kwoty otrzymanych dotacji nie są 
spójne z kwotami podanymi we 

wniosku (we wniosku podana niższa 
kwota). Wniosek nie spełnia 

wymogów formalnych z uwagi na 
brak spójności w przekazanych 

danych. 

319 11939601 
MIEJSKI KLUB PŁYWACKI 

KOŁOBRZEG 
KOŁOBRZEG 

Kwota dotacji wymieniona we 
wniosku: 85 tysięcy nie znajduje 

odzwierciedlenia w sprawozdaniu 
finansowym. 
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320 10989943 KS STRADOM CZĘSTOCHOWA CZESTOCHOWA 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych - brak dodatkowej 

informacji o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków 

publicznych(wymóg konkursowy), 
brak wpisanej liczby uczestników 
zajęć/obozu - wpisano 0 i 8 osób 

prowadzących zajęcia. 

321 11805099 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 
START ZŁAKÓW BOROWY 

NOWY ZŁAKÓW 

Załączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego nie 

sprawozdanie finansowe z 
działalności Klubu 

322 12230571 
WIELICKIE TOWARZYSTWO 

SPORTOWE AKADEMIA 
PIŁKARSKA 

WIELICZKA Nie wypełniony punkt X wniosku 

323 12221261 KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" BIAŁYSTOK 

sprawozdanie finansowe załączono 
za 2018 r. podczas gdy wniosek 

wysłano w 2020 r. błąd 
merytoryczny, sprawozdanie 

powinno być za 2019 r. 

324 11889232 
UKS FOOTBALL ACADEMY FAIR-

PLAY 
ZŁOTÓW 

Niezgodność pomiędzy deklaracją 
uzyskanej dotacji we wniosku a 

kwotą w sprawozdaniu finansowym 

325 11764939 
STOWARZYSZENIE FOOTBALL 

ACADEMY GRUDZIĄDZ 
GRUDZIĄDZ 

Brak sprawozdania finansowego za 
poprzedni rok obrachunkowy. 

326 11946041 
STOWARZYSZENIE SPORTÓW 

WALKI BERSERKERS TEAM 
SZCZECIN 

Brak dodatkowej informacji do 
sprawozdania finansowego za 2019 
r. o kwocie  przyznanych dotacji ze 
środków publicznych (nie można 
potwierdzić danych we wniosku 

kwota: 25.000 zł).  

327 11957322 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W 

DORUCHOWIE 
DORUCHÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączone dokumenty to 
sprawozdanie z wykonania zadania 
publicznego zrealizowanego przez 

Klub. 
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328 11885799 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"CZARNI BEDNARY" 
BEDNARY 

Do wniosku nie dołączono w wersji 
elektronicznej wymaganych 
załączników ( sprawozdanie 
finansowe za poprzedni rok 
obrachunkowy, KRS, Statut) 

329 11978106 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY 
INOWROCŁAW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych w 2019 r. 

330 11849041 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

JANOVIA W JANOWCU 
JANOWIEC 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
Załączone dokumenty dotyczą 

sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego w 2019 r. 

331 11924086 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"RUPTAWA" 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

332 11971677 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ORZEŁEK" W ORŁACH 
ORŁY 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączony dokument to 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego. 
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333 11860958 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY "SADKOWICE" 

SADKOWICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączony dokument jest 
sprawozdaniem z wykonania 

zadania publicznego. 

334 11947656 
KLUB SPORTOWY ŁAMATOR 

RACIBÓRZ POD NR 35 
RACIBÓRZ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Dołączony dokument jest 
sprawozdaniem z wykonania 

zadania publicznego. 

335 11979439 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

AVENIR JABŁONNA 
JABŁONNA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Dołączony dokument jest 
sprawozdaniem z wykonania 

zadania publicznego. 

336 11875457 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "GRY LOGICZNE" WE 
WRONKACH 

WRONKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączone dokumenty to 
wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego za 2019 r. 
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337 11835302 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"SOKÓŁ" - NORDKALK GÓRNIK 

RYKOSZYN 
RYKOSZYN 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączone dokumenty są opisem do 
sprawozdania finansowego za 2019 

r. 

338 10978619 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

WISŁA RZĄSKA 
RZĄSKA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (87.920 zł) a 

kwotą wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (102.920 zł). 

339 11881324 
STOWARZYSZENIE SPORTOWE 

LKS OLSZYNY 
OLSZYNY 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 

podaną we wniosku (25.000,00 zł) a 
kwotą wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (34.936,42 

zł). 

340 12004430 
STOWARZYSZENIE AKADEMIA 

PIŁKARSKA CHAMPION 
KATOWICE 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 0 zł, a kwota w sprawozdaniu 
finansowym to 14 890,55 zł 

341 11940916 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU GMINY KŁOMNICE 

KŁOMNICE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W celach statutowych 

brak prowadzenia podstawowej 
działalności w zakresie kultury 

fizycznej  

342 11809733 
TOWARZYSTWO SPORTOWE 
CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE 

KĘDZIERZYN-KOŹLE 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono za 2018 
r.). 2. Liczba uczestników w ramach 

Programu Klub jest większa niż 
zadeklarowana liczba wszystkich 
zawodników w klubie do 18 roku 

życia (pkt. X) 
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343 11981649 TARNOBRZESKI KLUB KARATE TARNOBRZEG 

Brak dołączonej informacji o kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wykazanej we 

wniosku. 

344 11914424 LZS ZRYW SKRONIÓW JĘDRZEJÓW 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 
zarządu na zaświadczeniu (decyzji) 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

345 11604569 
GMINNY LUDOWY KLUB 
SPORTOWY "DŁUTÓW" 

DŁUTÓW 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 
Brak załączonego skanu statutu 

346 11982268 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

ORAWA JABŁONKA 
JABŁONKA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, ( 
brak bilansu oraz rachunku zysków i 

strat), załączone dokumenty są 
informacją o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy.  
Nieprawidłowo wypełniony wniosek 

- uczestnikami zajęć oraz obozów 
sportowych zgodnie z programem 

Klub 2020 mogą być wyłącznie 
dzieci lub młodzież do 18 roku życia  
a we wniosku ujęto młodzież do lat 

19 - grupa junior (liczba 
uczestników zadania i liczba 

zawodników w klubie taka sama).   

347 11838705 
CHOJEŃSKI KLUB SPORTOWY W 

ŁODZI 
ŁÓDŹ 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Nie załączono 

dokumentów 

348 12234423 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

CZARNI WĘGRÓW 
WĘGRÓW 

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji 
ze środków publicznych za ubiegły 
rok w sprawozdaniu finansowym - 
brak możliwości zweryfikowania 

kwoty podanej we wniosku. 
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349 11969153 SRS SUPRA KWIDZYN KWIDZYN 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 
w KRS. (we wniosku wymieniona 
jest jedna osoba, a wymagane są 

dwie osoby) Dołączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Ponadto dołączony dokument nie 

jest spr. finansowym w rozumieniu 
ustawy o rachunkowości (brak 

rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

350 11054338 STOWARZYSZENIE RUDAWICA 
We wniosku nie podano nazwy 

organizacji. 

351 11983580 
UKS AKADEMIA PIŁKARSKA 

CHAMPIONS KOŃSKIE  
KOŃSKIE 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

352 11758950 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

ORLĘTA CIELĄDZ 
CIELĄDZ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
(brak bilansu, rachunku zysków i 

strat, załączono informację 
dodatkową do sprawozdania 

finansowego zawierającą 
informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy. 

353 11910592 KLUB ŚLĄSKIE CENTRUM TENISA PSZCZYNA 
Wniosek odrzucony ze względów 

formalnych: Brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji 
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354 11953517 
GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO 

TRIATHLONOWE "DIAMENT" 
GNIEZNO 

Błąd formalny. Zgodnie z 
wymogami programu do wniosku 
należało dołączyć sprawozdanie 

finansowe za ostatni rok 
obrachunkowy tj. za 2019 r. w 

przypadku wniosków składanych w 
2020 r. Wnioskodawca dołączył 

sprawozdanie finansowe za 2018 r.  

355 11883144 

STOWARZYSZENIE 
ŚWIĘTOKRZYSKIE WODNE 
OCHOTNICZE POGOTOWIE 

RATUNKOWE 

KIELCE 

Brak statutu wnioskodawcy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

wpisanej  informacji o liczbie 
zawodników w klubie do 18 roku 

życia w pkt. X wniosku. 

356 11433455 AKADEMIA PIŁKARSKA JAGUAR GDAŃSK 

Brak zapisu w załączonych 
dokumentach (KRS/zaświadczenie) 

o dacie utworzenia klubu. Z 
załączonych dokumentów nie 

wynika jasno, że klub istnieje 3 lata i 
został zarejestrowany  15.05.2001 r. 

jak podano we wniosku. Brak 
dodatkowej informacji o kwocie 
(braku) przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

357 11937254 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

HWA-RANG W JANOWIE 
PODLASKIM 

JANÓW PODLASKI 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 24 000 zł, a kwota w informacji 

dodatkowej do sprawozdania 
finansowego to 46 365 zł. 
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358 11879966 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA 

WOLA RZĘDZIŃSKA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączono tylko sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego. 
Brak drugiej osoby upoważnionej 

do reprezentowania wnioskodawcy, 
składania oświadczeń woli i 
podejmowania zobowiązań 

majątkowych - zapis w § 28 statutu 
Klubu.  Brak danych:  imion, 

nazwisk i funkcji osób wchodzących 
w skład zarządu na zaświadczeniu 

sporządzonym na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu). 

359 11776304 KLUB SPORTOWY TYNIEC KRAKÓW 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. ( załączono bilans i rachunek 

zysków i strat za 2018 r.). W 
zakresie roku 2019 dołączono listy 

podmiotów, którym przyznano 
dofinansowanie ze środków 

gminnych. 
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360 11927404 KLUB SPORTOWY ELTA ŁÓDŹ ŁÓDŹ 

Brak sprawozdania finansowego  w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
(brak bilansu i rachunku zysków i 

strat), załączono jedynie informację 
dodatkową do sprawozdnia 

finansowego  o deklarowanej 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. Brak danych:  
imion, nazwisk i funkcji osób 

wchodzących w skład zarządu na 
zaświadczeniu ( decyzji) z ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy (brak możliwości 
weryfikacji osób upoważnionych do 

reprezentacji klubu). Brak 
potwierdzenia daty rejestracji klubu 

w załączonych dokumentach a 
wpisanej we wniosku. 

361 11763032 
PARAFILANY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "POBIEDR" 
PASZKÓWKA 

Brak sprawozdania finansowego  w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
(brak bilansu i rachunku zysków i 

strat), załączono jedynie informację 
dodatkową do sprawozdania 
finansowego  o deklarowanej 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. Niespójność 

pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Niespójność 

pomiędzy kwotą zadeklarowaną we 
wniosku to 49 500 zł, a kwotą 

wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym to 240 390 zł. 

Jednocześnie kwota dotacji ze 
środków publicznych za 2019 r 

(zawarte w informacji dodatkowej) 
zdecydowanie przekracza 200 000 

zł, co jest niezgodne z zasadami 
programu. 
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362 11450776 
STOWARZYSZENIE AKADEMIA 

PIŁKARSKA DZIERŻONIÓW 
MOŚCISKO 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, załączono jedynie 
informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy. 

363 11738491 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"HORYZONT" 
ELBLĄG 

Nie wypełniona tabela - Informacja 
o liczbie zawodników w klubie do 

18. roku życia  

364 11795635 SZAMOTULSKI TENIS SZAMOTUŁY 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (brak bilansu, 

rachunku zysków i strat), dołączony 
dokument jest informacją 

dodatkową  zawierającą kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

365 11969941 RUGBY KLUB SPARTA JAROCIN JAROCIN 
Kwota dotacji wymieniona we 

wniosku nie znajduje potwierdzenia 
w sprawozdaniu finansowym. 

366 11776965 UKS JUDO KRAKÓW KRAKÓW 

Błędy formalne. Brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. Załączono jedynie 

informację dodatkową do 
sprawozdania. Rozbieżność 

pomiędzy datą rejestracji klubu 
deklarowaną we wniosku a 
załączonym dokumentem. 

367 11850789 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

GRONIE W ZAGÓRNIKU 
ZAGÓRNIK 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (20 

000 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (informacja dodatkowa 

- 30 000 zł)  
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368 11062593 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

AMEOLI  
ŚWIEBODZICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  

369 11816745 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"GWOŹDZIK" W GWOŹNICY 
DOLNEJ 

SZKOLA 
PODSTAWOWA W 

GWOŹNICY DOLNEJ 

Nie wypełniono tabeli - Informacja 
o liczbie zawodników w klubie do 

18. roku życia  

370 11674663 
TOWARZYSTWO KULTURALNO-

SPORTOWE ŻAGIEL 
RADYMNO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 
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371 11953246 
KONIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI 

SIATKOWEJ 
KONIN 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 
w KRS. (we wniosku wymieniona 
jest jedna osoba, a wymagane są 

dwie osoby) Dołączono 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego, brak sprawozdania 
finansowego z działalności klubu za 

2019 (rachunku zysku i strat oraz 
bilansu) 

372 11970955 
BRONOWICKI KLUB SPORTOWY 

KRAKÓW 
KRAKÓW 

Brak wpisanej  informacji o liczbie 
zawodników w klubie do 18 roku 

życia w pkt. X wniosku. 

373 11843115 
STOWARZYSZENIE SPORTOWE 

STS ZAMEK 
ZAMEK 

BIERZGŁOWSKI 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(39 500 zł) a sprawozdaniu 

finansowym- informacją dodatkową 
(49 500 zł) 

374 11960181 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

,,ZNICZ" W CHĘCINACH 
CHĘCINY 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 

dotacji: Wniosek  50 tyś 
Sprawozdanie 60 tyś 

375 11467734 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"LACHY" LACHOWICE-HUCISKO 
LACHOWICE 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(46 500 zł) a sprawozdaniu 

finansowym (56 500 zł) 

376 11772369 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"PRZECISZOVIA" 
PRZECISZÓW 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego - załączono 
sprawozdanie z wykonania zadania 

377 11960434 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "DWÓJKA" STASZÓW 
STASZÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

załączono informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 
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378 11975380 
KLUB KARATE I SPORTÓW WALKI 

"TIGER" 
RADOSZYCE 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak załączonych 

dokumentów 

379 11872551 KLUB SPORTOWY EKOBALL SANOK 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (Klub dołączył sprawozdanie 

za 2018 r. oraz wyjaśnienie) Ale 
zgodnie z treścią programu klub 

składając wniosek w 2020 r., 
powinien dołączyć spr. fin za 2019 r. 

380 11760956 KLUB JEŹDZIECKI OKOŁY OKOŁY 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: w sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 

381 11935413 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"OLIMPIA" BUCZE 
BUCZE 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

dołączono tylko spr. z wykonania 
zadania publicznego. 

382 11572926 
AKADEMIA MŁODEGO 

LEKKOATLETY 
SŁUPSK 

Kwota dotacji w sprawozdaniu 
finansowym przekracza 200 tyś zł 
co jest niezgodnie z założeniami 

programu. 

383 11940002 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY ,,ORŁY BODZENTYN" 
BODZENTYN 

niepełny skan statutu brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do zaciągania 
zobowiązań (brak stosownego 

zapisu w statucie lub na wypisie z 
ewidencji) 

384 11945547 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

MŁODE WILKI KĄTY 
WROCŁAWSKIE 

KĄTY WROCŁAWSKIE 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem a 
sprawozdaniem finansowym. 

385 11848911 
UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY 

KLUB SPORTOWY MARKLOWICE 
MARKLOWICE 

Zgodnie z wymogami programu do 
wniosku należało dołączyć 

sprawozdanie finansowe za ostatni 
rok obrachunkowy tj. za 2019 r. w 

przypadku wniosków składanych w 
2020 r. Wnioskodawca dołączył 

sprawozdanie finansowe za 2018 r.  

386 10926343 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SZKOLNIAK" 
GROCHÓW 

Brak skanów załączników (spr. 
finansowego, statutu, wypisu) 

387 11101795 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

98 WARSZAWA 
WARSZAWA 

Brak skanów załączników (spr. 
finansowego, statutu, wypisu) 

388 11094546 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

TEMPO 
CHEŁM Brak sprawozdania finansowego 



 

                                                                                                         74 
 

389 10834272 KLUB SPORTOWY AVIA KAMIONKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu). 

390 11980001 
GMINNY LUDOWY KLUB 
SPORTOWY ROGÓŹNO 

ROGÓŹNO 

Zgodnie z wymogami programu do 
wniosku należało dołączyć 

sprawozdanie finansowe za ostatni 
rok obrachunkowy tj. za 2019 r. w 

przypadku wniosków składanych w 
2020 r. Wnioskodawca dołączył 

sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Brak wpisanej  informacji o liczbie 
zawodników w klubie do 18 roku 

życia w pkt. X wniosku. 

391 11985457 
EŁCKI KLUB SPORTOWY KARATE 

KYOKUSHIN 
ELK 

Zgodnie z wymogami programu do 
wniosku należało dołączyć 

sprawozdanie finansowe za ostatni 
rok obrachunkowy tj. za 2019 r. w 

przypadku wniosków składanych w 
2020 r. Wnioskodawca dołączył 

sprawozdanie finansowe za 2018 r.  
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392 11969066 MKS PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy ( za rok 2019) a z 

dołączonego sprawozdania 
finansowego nie wynika kwota 

otrzymanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy.  

393 10937553 
MIEJSKI UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY SPARTA RZESZÓW 
RZESZÓW 

Brak skanów załączników (spr. 
finansowego, statutu, wypisu) 

394 11892225 KLUB SPORTOWY OPATÓWEK OPATÓWEK 
Brak sprawozdania finansowego za 

ostatni rok obrachunkowy tj za 
2019 

395 11911553 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"BŁĘKITNI" 
HERBY 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, z 

załączonego sprawozdania 
finansowego z działalności klubu za 

2019 (rachunku zysku i strat oraz 
bilansu) nie wynika wpisana przez 

beneficjenta kwota dotacji 

396 11978431 
WŁADYSŁAWOWSKI KLUB 
KARATE KYOKUSHIN-KAN 

WŁADYSŁAWÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączone odnośniki do 
sprawozdania finansowego 

zamieszczonego na platformie MF 
nie działają. 

397 11871297 JANTARIA POBLOCIE POBLOCIE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, dołączony 

dokument jest sprawozdaniem z 
wykonania zadania publicznego. 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych. 

398 12228519 
ZAMOJSKI KULB KARATE 

TRADYCYJNEGO "RENESANS" 
ZAMOŚĆ 

Załączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego-
umowa z Urzędem Miasta a nie 

sprawozdanie z działalności Klubu  
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399 11995657 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "ATHLETIC" WOLA 
KRZYSZTOPORSKA 

WOLA 
KRZYSZTOPORSKA 

1. Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 55 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 55 

500,00. 2. Niezgodność liczby 
uczestników pomiędzy programem 

zadania (pkt. VII) a zakresem 
dofinansowania – zakres rzeczowy 

zadania (pkt. VI). 

400 12235255 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"SULIMIRCZYK" SULMIERZYCE 
SULMIERZYCE 

Niespójność informacji. W 
sprawozdaniu kwota dotacji to: 

35500,00 zł, natomiast we wniosku 
podano kwotę: 25500,00 zł 

401 11888498 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

PORONIEC PORONIN 
PORONIN 

Sprawozdanie finansowe złożono za 
2018 rok. Wg wymogów przy 

składaniu wniosku obowiązuje 
sprawozdanie za poprzedni rok 

rozrachunkowy. 

402 11902355 KLUB SPORTOWY BLOCZEK TEAM PELPLIN 

Brak sprawozdania finansowego , 
zawierającego informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

403 11301306 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

ORLĘTA ROSNOWO 
ROSNOWO 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

404 11880597 JASIELSKI KLUB SPORTÓW WALKI JASŁO 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono za 2018 

r.) 2. Brak drugiej osoby 
upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania 
oświadczeń woli i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych 
(pkt IV. 2) - zapis w statucie. 3. 

Niezgodność liczby uczestników 
pomiędzy programem zadania (pkt. 
VII) a zakresem dofinansowania – 
zakres rzeczowy zadania (pkt. VI). 
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405 11629576 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

LUBUSZANIN W TRZCIANCE 
TRZCIANKA 

1. Brak dwóch pozostałych osób 
upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy, 
składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
- zapis w statucie i KRS. 2. Brak 

dodatkowej informacji o kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych. 

406 12067711 
GMINNY KLUB SPORTOWY ISKRA 

GÓZD 
ADAMÓW 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

rozliczenia zadania i bilans). 2. 
Niespójność pomiędzy kwotą 

otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 55 000,00, a kwota w rozliczeniu 

zadania to 10 000,00. 

407 11771139 
PIONKOWSKIE TOWARZYSTWO 

SIATKÓWKI 
PIONKI 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji w 2019 

roku. 

408 10938580 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

SKOCZEK WE WŁADYSŁAWOWIE  
WŁADYSŁAWÓW 

W deklarowanej we wniosku dotacji 
za 2019 r. nie wykazano środków 
Programu KLUB 15 000/ 25 000 

409 12104863 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"VICTORIA" WITKOWICE 
WITKOWICE 

Dodatkowa informacja do 
sprawozdania finansowego oraz 
wypis z ewidencji starosty został 

załączony w plikach 
uniemożliwiających ich otworzenie i 

zweryfikowanie. 

410 11865332 MIEJSKI KLUB SPORTOWY RYKI RYKI 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 



 

                                                                                                         78 
 

411 12212320 
KLUB SPOTOWY "BŁĘKITNI" 

BODZANÓW 
BODZANÓW 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (35 000 zł) a 

wnioskiem (25 000 zł). 

412 10941070 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

WOLĘ VOLLEY 
ŚWIĘTOCHŁOWICE 

Niespójna kwota otrzymanych 
dotacji pomiędzy wnioskiem a 
sprawozdaniem finansowym, 

niepełna reprezentacja. 

413 11703822 KLUB SPORTOWY RAJSKO KRAKÓW 

Rozbieżność w kwotach 
otrzymanych środków publicznych 
w 2019 r. W wniosku 15 000,00, w 

załączonych dokumentach 35 
000,00.  

414 11878407 
UCZNIOWSKI KLUB "SP 321" 

WARSZAWA BEMOWO 
WARSZAWA 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (50 

514 zł) a sprawozdaniem 
finansowym - informacja 
dodatkowa (108 629 zł) 

415 11685965 
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ 

GDYNIA 
GDYNIA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji w 

sprawozdaniu finansowym 

416 11861738 
KLUB SPORTOWY REKIN W 

ŚWIEBODZICACH 
ŚWIEBODZICE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: w sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 

417 11919489 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

ZRYW RZECZYCA  
ŚWIEBODZIN  

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: w sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 

418 11797929 
KLUB SPORTOWY "LOTNIK" 

WROCŁAW 
WROCŁAW 

W sprawozdaniu finansowym brak 
informacji o deklarowanej we 
wniosku kwocie przyznanych 
dotacji. Wniosek nie spełnia 

kryteriów formalnych. 

419 11988739 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

RUCIANE-NIDA 
RUCIANE-NIDA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: brak sprawozdania 

finansowego (załączono 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego), brak statutu, brak 
wypisu z ewidencji lub KRS 

420 11916739 
STOWARZYSZENIE AKTYWNEO 

WYPOCZYNKU VACANTIA 
GRUDZIĄDZ 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji w 

sprawozdaniu 
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421 11915197 
KLUB SPORTOWY ISKRA 

RADWANOWICE 
RADWANOWICE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych Brak informacji o 

kwocie otrzymanych dotacji w 
sprawozdaniu 

422 11847555 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

REMUS MIECHUCINO 
MIECHUCINO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji w 

sprawozdaniu 

423 11858637 
OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO 

SPORTOWE "KORONA" 
OSTROŁĘKA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych brak sprawozdania 

finansowego stowarzyszenia 

424 11989619 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"KLIMCZOK-BYSTRA" 
BYSTRA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwot 

otrzymanych dotacji - we wniosku 
88 tysięcy, na sprawozdaniu 111 tyś 

425 11693890 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

BESKID TOKARNIA 
TOKARNIA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: brak sprawozdania 

finansowego - jest jedynie krótka 
informacja o wydatkach 

426 11990298 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
LEGION GRABÓW SZLACHECKI 

GRABÓW 
SZLACHECKI 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 
finansowego (plik zawiera tylko 

wstęp, brak jest rachunku zysków i 
strat oraz bilansu) 

427 11047753 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

ŻAK W KRZESZYCACH 
KRZESZYCE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji w 

sprawozdaniu 

428 11985434 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

''PERŁA'' DESZKOWICE 
DESZKOWICE 

PIERWSZE 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego klubu. 

429 11872105 KLUB SPORTOWY ŁĘGAJNY BARCZEWO 
Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: brak sprawozdania 

finansowego 

430 11817333 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY "GRODZISKO" W 

WIETRZNIE 
WIETRZNO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Klub został 

zarejestrowany (zgodnie z 
załączoną decyzją) 11.09.2019 roku 

- nie minęły więc 3 lata. We 
wniosku wpisano datę styczniową, 

co stanowi niezgodność ze 
złożonymi dokumentami. 

431 11990143 
WIELKOPOLSKA AKADEMIA 

PIŁKARSKA  
LUBOŃ 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych  Brak sprawozdania 

finansowego, brak statutu, wniosek 
złożyła spółka z o. o.  
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432 11990701 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

„STOBRAWA”  
KLUCZBORK 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: Brak statutu  

433 11919071 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
TWORZYMY SPORT I REKREACJĘ 

ORAWA 
JABŁONKA 

wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: niezgodność kwot 
otrzymanych dotacji  - wniosek 

4500, dołączone dokumenty 19500 

434 11946772 
KLUB SPORTOWY GÓRA 

PUŁAWSKA 
GÓRA PUŁAWSKA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 
dotacji - we wniosku 79900, na 

sprawozdaniu 81500 

435 11918426 
UKS OLIMPIJCZYK PRUSZCZ 

GDAŃSKI 
PRUSZCZ GDAŃSKI 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwot 

otrzymanych dotacji między 
informacjami dodatkowymi 

załączonymi do wniosku (załączono 
2). Wniosek - 76 tyś Sprawozdanie 

finansowe- 101 tyś 

436 11902952 
STOWARZYSZENIE PROMUJĄCE 

KULTURĘ I AKTYWNOŚĆ 
"BELEZA" 

DZIERŻONIÓW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji w 

sprawozdaniu 

437 11785040 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"AKADEMIA SPORTU - 
OLIMPIJCZYK" 

GDAŃSK 
Wniosek odrzucony ze względów 

formalnych: brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji 

438 11806375 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

GRYF LWÓWEK 
LWÓWEK 

Dołączone sprawozdanie nie jest 
sprawozdanie finansowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 
zm.) Brak rachunku zysków i strat 

oraz bilansu. 

439 11704038 UKS SJK PATATAJ KANIE 
Niewypełniony wniosek w pkt X 
dotyczącym informacji o liczbie 
zawodników w klubie do 18 r.ż. 

440 11983609 RAP 2010 RYDZYNA RYDZYNA 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 
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441 11938813 
LUDOWY KLUB SPORTOWY SKRA 

DROBIN 
DROBIN 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączone dokumenty są informacją 
dodatkowa  zawierającą informację 
o deklarowanej kwocie przyznanych 

dotacji ze środków publicznych za 
ostatni rok obrachunkowy .Brak 
danych:  imion, nazwisk i funkcji 

osób wchodzących w skład zarządu 
na zaświadczeniu sporządzonym na 
podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej wnioskodawcy 
(brak możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

442 11956699 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

SONA NOWE MIASTO 
NOWE MIASTO 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, dołączono tylko 

sprawozdanie z wykonania zadania 
publicznego. 

443 10891679 MKS BŁĘKITNI WRONKI WRONKI 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji dodatkowej o kwocie 

otrzymanych dotacji 

444 11189085 
STOWARZYSZENIE AKADEMIA 

PIŁKARSKA HURAGAN PISZ 
PISZ 

Brak skanów załączników 
(sprawozdania fin, KRS, statutu) 

445 10993569 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"GROM ŚWIERCZYNIEC" 
ŚWIERCZYNIEC 

Brak skanów załączników 
(sprawozdania fin, wypisu, statutu) 

446 11876467 UKS SZESNASTKA PRZEMYŚL PRZEMYŚL 

Z dołączonego sprawozdania 
finansowego nie wynika kwota 

dotacji wpisana we wniosku – brak 
potwierdzenia kwoty otrzymanych 

dotacji ze środków publicznych 

447 11117390 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

SPORTOWY 
ZGIERZ 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji dodatkowej o kwocie 

otrzymanych dotacji 

448 11693918 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

"KOTLARNIA" GOSZYCE 
GOSZYCE 

W deklarowanej dotacji za 2019 r. 
nie uwzględniono dofinansowania z 
Programu KLUB. Nie załączono KRS 

ani wpisu do ewidencji KS. 
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449 11062027 KLUB SPORTOWY "WOLANT" JAWORZNO 

Z decyzji o wpisie do ewidencji 
klubów sportowych nie wynika 
skład zarządu, brak możliwości 

zweryfikowania członków zarządu 
wpisanych we wniosku Błędna 

kalkulacja preliminarza kosztów 
finansowych 

450 11966784 
KLUB SPORTOWY WARTA 

DZIAŁOSZYN 
DZIAŁOSZYN 

Brak załączonego sprawozdania 
finansowego 

451 11046755 
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
RAWA RAWA MAZOWIECKA 

RAWA MAZOWIECKA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 70 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 78 

640,00.   

452 11574614 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"MARIO-PIŁA" 
PIŁA 

Brak wymaganego sprawozdania 
finansowego z poprzedniego roku 

rozliczeniowego tj 2019. 

453 11801032 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

KOLUSZKI 
KOLUSZKI 

Wnioskodawca nie uwzględnił 
dotacji Programu KLUB 2019 w 

ramach uzyskanych środków 
publicznych w roku ubiegłym 46 

200 / 61 200 zł. 

454 11834177 
STOWARZYSZENIE KULTURY 
FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY 

KOLEJARZ STRÓŻE 
STRÓŻE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, dołączono tylko 

informację o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

455 11468508 
KLUB ŻEGLARSKI IKAR JEDLNIA-

LETNISKO 
JEDLNIA-LETNISKO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: w sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 

456 11985189 UMKS OSTROWIA OSTROWIEC 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak możliwości 

zweryfikowania daty wpisu do 
ewidencji - załączono 

zaświadczenie, nie wypis. 

457 11808569 LSK BÓBR BOBROWICE BOBROWICE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych Brak informacji o 

kwocie otrzymanych dotacji w 
sprawozdaniu 

458 11955855 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

GORZKÓW 
GORZKÓW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: niezgodność kwoty 

dotacji - wniosek 6 tyś, 
sprawozdanie  7 tyś 
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459 11901085 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

PORĘBA W PORĘBIE WIELKIEJ 
PORĘBA WIELKA 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (32 

904 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (42 9040 zł) - nie 

uwzględniono dotacji z 
Ministerstwa Sportu Osoby 

upoważnione do reprezentowania 
wnioskodawcy, składania 

oświadczeń woli i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych 
wpisane we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w KRS (brak sekretarza lub 
skarbnika) 

460 11812555 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PŁOMYK" W MĄKOLNIE 
MĄKOLNO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak bilansu, brak 

rachunku zysków i strat.   

461 11919424 KLUB SPORTOWY LESZCZYNY 
CZERWIONKA-

LESZCZYNY 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność w miejscu 

kwoty dot. otrzymanych dotacji 
(wniosek 10500 , sprawozdanie 

finansowe 20500 ) 

462 11642078 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

"CZARNI" STARCZA  
STARCZA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak informacji w 

sprawozdaniu finansowym o kwocie 
otrzymanych dotacji. Jest 

informacja o kwotach wydatków 
pokrytych z dotacji,  która zawiera 
kilka pozycji i brak jest możliwości 

zweryfikowania czy jedyną 
otrzymaną dotacją ze środków 

publicznych była kwota dotacji z 
gminy. Są tu też bowiem 

wymienione inne dotacje, ale brak 
jest ich źródła.  

463 11921567 
KLUB SPORTOWY GROM 

WOLSZTYN 
WOLSZTYN 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji ze 

środków publicznych 

464 12167810 
GMINNY KLUB SPORTOWY START 

LUBENIA 
LUBENIA 

brak statutu brak zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji 

465 11849930 LUKS WISŁOK SIENIAWA SIENIAWA 
W deklarowanej we wniosku dotacji 

za 2019 r. nie wykazano środków 
Programu KLUB 33 000/43 000 zł. 
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466 11934720 
KLUB SPORTOWY DYNAMIC 

STRONG GNIEZNO 
GNIEZNO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 

467 11915803 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

,,OLIMPIA'' ZABRZE 
ZABRZE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 

dotacji na wniosku (46 tyś) ze 
sprawozdaniem finansowym (56 

tyś) 

468 11804835 
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ 

HANDBALL RZESZÓW 
RZESZÓW 

Brak sprawozdania finansowego 
(brak rachunku zysku i strat oraz 
bilansu), dołączono informację 
dodatkową do sprawozdania o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 
ostatni rok obrachunkowy. Brak w 

załączonych dokumentach daty 
rejestracji klubu wskazanej we 

wniosku. 

469 11465472 STOWARZYSZENIE ADEEM NOWY SĄCZ Brak statutu. 

470 11916714 
KLUB SPORTOWY "ZAGIEL" 

PIECKI 
PIECKI 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji 

471 11943669 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PARTYZANT" LUBATOWA 
LUBATOWA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego 

472 11824144 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

DĄB GÓRKI NOTECKIE 
GÓRKI NOTECKIE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak bilansu, brak 

informacji o kwocie otrzymanych 
dotacji 

473 11977766 
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY GRANICA LUBYCZA 
KRÓLEWSKA 

LUBYCZA 
KRÓLEWSKA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych Klub w sprawozdaniu i 
informacji dodatkowej nie wykazał 
kwoty 10 tyś dotacji otrzymanej w 
2019 w ramach programu KLUB. 

474 11991621 KLUB SPORTOWY CENTURIA TORUŃ 
Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak statutu klubu 

475 11677727 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
KORZENIOWIE 

KORZENIÓW 
Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

476 11860047 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

SZKOŁA MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO „JOKER” PIŁA 

PIŁA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: niezgodność kwoty 

otrzymanych dotacji - na wniosku 
88 000tyś , ze sprawozdania 

finansowego wynika kwota 92144 zł  
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477 11977294 
KLUB SPORTOWY POLONIA 

POZNAŃ 
POZNAŃ 

Brak możliwości weryfikacji daty 
rejestracji klubu wskazanej we 

wniosku. Z dołączonych 
dokumentów nie wynika, że klub 

działa co najmniej 3 lata. 

478 11959711 
KLUB SPORTOWY BAZALT 

SULIKÓW 
SULIKÓW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak wypisu z 

ewidencji, niezgodność w kwocie 
otrzymanych dotacji między 

wnioskiem (41 tyś) a 
sprawozdaniem (51tyś) 

479 11852500 MKS ZWOLENIANKA ZWOLEŃ 
Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych  Brak załączonego KRS 

lub wypisu z ewidencji 

480 11412069 
KURKOWE BRACTWO 

STRZELECKIE W PSZCZYNIE 
PSZCZYNA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: brak załączonego 

sprawozdania finansowego 

481 11984754 LZS GRANAT W BORKACH BORKI 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 

482 11987249 LUDOWY KLUB SPORTOWY PLON GARBATKA-LETNISKO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: niezgodność kwoty 
dotacji na wniosku z kwotą ze 

sprawozdania finansowego 
(wniosek - 100tyś sprawozdanie 

157 tyś) 

483 11975107 
GMINY KLUB SPORTOWY 

"PŁOMIEŃ" TRZYDNIK DUŻY 
TRZYDNIK DUŻY 

Niespójność pomiędzy załączonymi 
dokumentami. Kwota 

zadeklarowana we wniosku i 
oświadczeniu to 90 000 zł, a kwota 
w sprawozdaniu finansowym to 99 

885 zł. 

484 11904239 
UCZNIOWSKI KLUB PIŁKARSKI 

"GOL" 
OPOLE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwot 

otrzymanych dotacji. Na wniosku 12 
000 zł , na dodatkowej informacji 

do sprawozdania 55 415,99 zł 

485 11992807 
KLUB SPORTOWY KOŚCIELEC 

CHRZANÓW 
CHRZANÓW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W sprawozdaniu 

finansowym brak jest informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji 
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486 11743821 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

„JAWOR” JAWORNIK 
MYŚLENICE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (brak rachunku zysku i strat 
oraz bilansu), dołączono informację 

dodatkową do sprawozdania 
finansowego o deklarowanej 

kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy. 

487 11959136 
REGIONALNY KLUB SPORTOWY 

ISKRA KRZĘCIN  
KRZĘCIN 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: niezgodność kwoty 

dotacji na wniosku z kwotą podaną 
w informacji dodatkowej do 
sprawozdania finansowego 

wniosek- 27500 sprawozdanie - 
32500 

488 11942769 UKS MIĘDZYBÓRZ MIĘDZYBÓRZ 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 

dotacji podanej we wniosku z kwotą 
ze sprawozdania finansowego 

Wniosek 23 tyś  Sprawozdanie 33 
tyś 

489 11924822 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

"PISA" BARCZEWO 
BARCZEWO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Klub został wpisany do 
ewidencji mniej niż 3 lata temu (15 

maja 2017) 

490 11672046 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PIONIER" 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

Niespójna kwota otrzymanych 
dotacji pomiędzy wnioskiem (63 

500,00 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (69 400,00 zł). 

491 11829213 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

"ORKAN"  
NIEDŹWIEDŹ 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych Niezgodność kwoty 

otrzymanych dotacji na wniosku z 
kwotą zawartą w dokumentach 
finansowych Wniosek - 50 000 

Sprawozdanie - 60 000 

492 11753105 
KLUB SPORTOWY "DRAGON" 

DZIERZBIN 
DZIERZBIN 

Brak sprawozdania finansowego, 
dołączono kserokopię sprawozdania 

z wykonania zadania publicznego. 
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493 11684766 
UKS "WSPÓLNOTA-SERBINÓW" 

TARNOBRZEG 
TARNOBRZEG 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości- 

załączony w formie skanu 
dokument nie jest sprawozdaniem 

finansowym, rozbieżność liczby 
uczestników pomiędzy programem 

zadania (pkt. VII)- 18 
zarejestrowanych zawodników + 5, 
którzy zaczęli  treningi, a zakresem 
dofinansowania – zakres rzeczowy 

zadania (pkt. VI) - 18.  

494 11954053 UKS SZABLA ZĄBKI ZĄBKI 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

495 11918781 
STOWARZYSZENIE SPORTOWO-

REKREACYJNE ''KAMYKI'' 
KAMIEŃ ŚLĄSKI 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (36 497,90 zł) a 

wnioskiem (35 000 zł). 

496 11911153 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

METEOR 
GOŚCIKOWO 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty dotacji ze środków 

publicznych (39 000 zł) za ubiegły 
rok w sprawozdaniu finansowym. 

497 11908742 
STOWARZYSZENIE  KULTURY  

FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY "1" 
OŻARÓW 

MAZOWIECKI 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 

498 10942035 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

TWARDY 
SZCZYTNIKI 

DUCHOWNE 

Dołączone sprawozdanie nie jest 
sprawozdanie finansowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 
zm.) Brak rachunku zysków i strat 

oraz bilansu. 
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499 11993677 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "TEMPO" OŻARÓW 
NAŁĘCZÓW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Sprawozdanie 

finansowe zostało dołączone w 
formacie, którego nie można 

otworzyć. Co za tym idzie 
niemożliwa jest weryfikacja 
zawartych w nim danych. 

500 11940194 INVICTUS BJJ MOSINA MOSINA 
Wniosek odrzucony ze względów 

formalnych: Brak możliwości 
weryfikacji daty wpisu do ewidencji 

501 11884870 

AKADEMICKI KLUB SPORTOWY 
SZKOŁY MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO IM. KAZIMIERZA 
GÓRSKIEGO 

ŁÓDŹ 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Wypis z ewidencji nie 

umożliwia weryfikacji daty wpisu do 
ewidencji. Zawiera jedynie aktualną 

datę i informację dot. zmian w 
zarządzie 

502 11862741 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

TRZEBOWNISKO 
TRZEBOWNISKO 

Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: brak informacji w 

sprawozdaniu o kwocie 
otrzymanych dotacji 

503 11725421 KLUB SPORTOWY HADES POZNAŃ 
Wniosek odrzucono ze względów 
formalnych: brak sprawozdania 

finansowego za rok 2019 

504 11915701 NOWA JUTRZENKA CEGŁÓW  CEGŁÓW 

Brak upoważnienia dla Skarbnika. 
Niespójna kwota otrzymanych 
dotacji pomiędzy wnioskiem a 
sprawozdaniem finansowym.   

505 11906252 
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY 

"VICTORIA" NASIELSK 
NASIELSK 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie w pkt. X 

wniosku. 

506 11864903 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

55 
ŁÓDŹ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
Załączono jedynie informacje 
dodatkową do sprawozdania.  

507 11308353 
TOWARZYSTWO REKREACYJNO-
SPORTOWE SIŁA W USTRONIU 

USTROŃ 

brak podanej liczby uczestników (VI. 
Przedmiot i zakres wnioskowanego 
dofinansowania - zakres rzeczowy 

zadania) 
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508 11443907 LKS POLWICA-WIERZBNO WIERZBNO 

nie podano liczby uczestników (VI. 
Przedmiot i zakres wnioskowanego 
dofinansowania - zakres rzeczowy 

zadania) 

509 11738096 
LUDOWY KLLUB SPORTOWY 

VAGAT 
DOMANIEWICE 

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji 
ze środków publicznych za ubiegły 
rok w sprawozdaniu finansowym. 

Zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji nie zawiera imion, 

nazwisk oraz funkcji osób 
wchodzących w skład zarządu. 

510 11820693 
GDAŃSKI KLUB SPORTOWY 

STOCZNIOWIEC 
GDAŃSK 

Do wniosku nie dołączono 
załączników: sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok, statutu 
i KRS lub wypisu z ewidencji. 

511 11792175 
LUDOWO-UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "WODNIAK" 
CHOSZCZNO 

W wypisie z ewidencji nie podano 
składu zarządu klubu, brak 

możliwości zweryfikowania kwoty 
dotacji ze środków publicznych za 

2019 r. na sprawozdaniu 
finansowym - brak możliwości 

zweryfikowania kwoty podanej we 
wniosku. 

512 11053958 
STOWARZYSZENIE KULTURY 

FIZYCZNEJ UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY FILIPIDES 

TERESIN 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za rok 
poprzedzający złożenie wniosku 

(załączono za 2019 r.) 

513 11430579 KLUB LEKKOATLETYCZNY ISKRA BIAŁOGARD 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 141 300,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

142 300,00. 

514 11430991 
BASEBALLOWY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY GEPARDY ŻORY 
ŻORY 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 132 119,56, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

105 000,00. 
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515 10941388 
STOWARZYSZENIE MAZOVIA 

PROACTIV 
CIECHANÓW 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu).   

516 11945366 
KLUB SPORTOWY "TUR" 

TUROBIN 
TUROBIN 

Brak sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok. Dołączono skan 

sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego. 

517 11439781 UKS KUSY BUKOWNO BUKOWNO 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 34 650,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

44 645,98. 
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518 11329348 
MIĘDZYZAKŁADOWY LUDOWY 

KLUB SPORTOWY CZARNI 
DOBRZYCA 

DOBRZYCA 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 
w KRS. (we wniosku wymieniona 
jest jedna osoba, a wymagane są 
dwie osoby)  Niespójność kwoty 

otrzymanych dotacji wpisanej we 
wniosku (0 zł) a sprawozdaniem 

finansowym (50 000 zł) - 
sprawozdanie w formacie excel 

519 12094849 
SEKCJA SPORTÓW WALKI TOMI-

SPORT 
BOCHNIA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Dołączono sprawozdanie za rok 
2018 a nie 2019 r. Wniosek złożony 

w 2020  r.  

520 11978814 
ŁOWICKI KLUB KARATE 
KYOKUSHIN FIGHTER 

ŁOWICZ 

Podana kwota dotacji w 
sprawozdaniu finansowym za 2019 
r. niezgodna z kwotą dotacji podaną 

we wniosku. 

521 11877692 
STOWARZYSZENIE "AKADEMIA 

SPORTU" 
WOJKOWICE 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
dodatkowej informacji o kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych.  
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522 11973958 UMKS GRACZ STARACHOWICE STARACHOWICE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych wskazanej we 
wniosku. 

523 11955499 
AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODA 

WŁOCŁAWIANKA 
WŁOCŁAWEK 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych wskazanej we 
wniosku. 

524 11952702 WKS ISKRA WYSZYNY BUDZYŃ 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego Brak wypisu z KRS lub 
ewidencji 

525 11741582 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

LESZNOWOLA 
LESZNOWOLA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy- 
załączono jedynie sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

które stanowi informację 
dodatkową. 

526 11448181 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

BURSA PUŁAWY 
PUŁAWY 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (31 

277 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (59 557 zł) 

527 11940842 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY GRYF BUJNY 
BUJNY 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Podmiot nie spełnia 
wymogów - prowadzi formalnie 

zarejestrowaną działalność krócej 
niż 3 lata. Został zarejestrowany 

23.01.2018 

528 11114019 
STOWARZYSZENIE-LOKALNA 
GRUPA DZIAŁANIA "CICHA 

SŁAWA" 

SKARŻYSKO-
KAMIENNA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 28 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

54 200,00. 
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529 11434859 
SZKOLNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" 
JEŻEWO 

STROPKOWO  

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

dokument, który jest dodatkową 
informacją do sprawozdania). 2. 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 27 808,30, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 22 

999,30. 

530 11983845 MKS OGNIWO SOPOT SOPOT 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r., zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. Zgodnie 
z wymogami programu do wniosku 
składanego w 2020 roku należało 
dołączyć sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok obrachunkowy tj. za 

2019 r. Wnioskodawca dołączył 
sprawozdanie finansowe za 2018 r.    

531 11514283 
KABEX LUDOWY KLUB 
SPORTOWY PODKOWA  

JANÓW 

Z dołączonego sprawozdania 
finansowego nie wynika kwota 

dotacji wpisana we wniosku – brak 
potwierdzenia kwoty otrzymanych 

dotacji ze środków publicznych 

532 11535237 KS "PŁOMIEŃ" CHLEBOWO  CHLEBOWO 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu) dołączono tylko 
oświadczenie o otrzymanych 

dotacjach niejasny sposób 
reprezentacji: w KRS prezes lub 

viceprezes wraz z gł księgowym lub 
sekretarzem - wskazano prezesa i 

skarbnika 

533 11911596 
KIELECKI KLUB MOTOCYKLOWY 

WENA 
KIELCE 

Deklarowana kwota przyznanych 
dotacji we wniosku (5.000,00 zł) 

niezgodna z kwotą w bilansie 
(6.000,00zł) 
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534 11854175 
BOKSERSKI KLUB SPORTOWY 

JASTRZĘBIE 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

Brak wymaganego dokumentu przy 
aplikacji elektronicznej tj; 

sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

535 11179207 
GMINNY KLUB PIŁKARSKI 

"BLĘKITNI-SPARTA" KOTLIN  
KOTLIN 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

536 11427103 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

JUDO "UKS IPPON TYCHY" 
TYCHY 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie (braku) przyznanych dotacji 

ze środków publicznych. 

537 11441693 
LUDOWY KLUB SPORTOWY ZRYW 

DYDNIA 
DYDNIA  

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 13 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

14 000,00. 

538 11259853 
STOWARZYSZENIE ''U ŹRÓDEŁ 

CIEMIĘNGI'' 
MIŁOCIN 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu).  
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539 11137422 
LUDOWY KLUB SPORTOWY W 

DOBRYSZYCACH 
DOBRYSZYCE 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 73 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

73 600,00. 

540 11978290 
GMINNY SZKOLNY ZWIĄZEK 

SPORTOWY  
ZĄBKOWICE ŚL. 

Brak aktualnego odpisu  lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy,  
zawierającej imiona, nazwiska i 

funkcje osób wchodzących w skład 
zarządu (brak możliwości 

weryfikacji). 

541 11769537 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SZMACIANKA" 
PRZYŁOGI 

Brak wymaganego dokumentu przy 
aplikacji elektronicznej tj; 

sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 

542 11429177 
STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 
GRUPA KOLARSKA "VIKTORIA" 

RYBNIK 
RYBNIK 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu), załączono tylko 

informację dodatkową do bilansu.  

543 11927997 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

ORZEŁ MYŚLENICE 
MYŚLENICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości a 

załączony dokument nie jest 
potwierdzony przez beneficjenta. 

Błędnie podano osoby 
upoważnione do reprezentowania i 

zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Klubu (§ 27 

pkt 4 zapis w Statucie Klubu). 
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544 11887267 
KLUB SPORTOWY "SZOPEN" 

SANNIKI 
SANNIKI 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (24.500 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (34.500 zł). 

545 11916806 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"ZACISZE-TRZEŚŃ" W TRZEŚNI  
TRZEŚŃ 

Brak daty wpisu do ewidencji na 
załączonej decyzji o wpisie do 

ewidencji - brak udokumentowanej 
3-letniej działalności klubu. 

546 11821073 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ZRYW" W ŁOPUSZNIE 
ŁOPUSZNO 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 15 000 zł, a kwota w informacji 

dodatkowej  to 21751,61 zł. 

547 11936431 
ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE 

CHEERLEADERS „ENERGY” 
ZABRZE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Dołączono sprawozdanie 

finansowe za 2018 rok. 

548 11881689 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

HURAGAN NOWA WIEŚ 
ZŁOTORYJSKA 

ZŁOTORYJA 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

549 11590853 MKS BZURA OZORKÓW OZORKÓW 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Zgodnie z wymogami 

programu do wniosków składnych 
w 2020 roku należało dołączyć 

sprawozdanie finansowe za ostatni 
rok obrachunkowy tj. za 2019 r.  

Wnioskodawca dołączył 
sprawozdanie finansowe za 2018 r.    

550 11787358 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"DWÓJKA" PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 W BIECZU 

BIECZ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

załączono wprowadzenie do 
sprawozdania z  informacją 

dodatkową o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych.  



 

                                                                                                         97 
 

551 11765294 
KLUB SPORTOWY KOSZYKÓWKI 

STAL BRZEG 
BRZEG 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 63 000 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 

71785,38 zł. 

552 11685943 
KLUB PŁYWACKI DELFIN 

WŁOCŁAWEK 
WŁOCŁAWEK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 9 686,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 

19 686 zł. 

553 11628634 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"RAKÓW" CZĘSTOCHOWA 
CZĘSTOCHOWA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 31 500,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

41 500 zł. 

554 11668253 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

CERAMIKA OPOCZNO 
OPOCZNO 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

555 12236603 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

VITCOVIA WITKOWO 
WITKOWO 

1. Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 2. 
Niezgodność liczby uczestników 

pomiędzy programem zadania (pkt. 
VII) a zakresem dofinansowania – 
zakres rzeczowy zadania (pkt. VI). 

556 11985054 
 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

„JEDYNKA” W SŁUBICACH 
SŁUBICE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwot 
otrzymanych dotacji - wniosek  

37 tyś, sprawozdanie 42 tyś 

557 11503542 
UCZNIOWSKI  KLUB SPORTOWY 

"6" TENCZYNEK 
TENCZYNEK 

We wniosku kwota dotacji to: 
9000,00 zł w sprawozdaniu 

określono dotacje: 19000,00zł- 
niespójność w dokumentach. 

558 11705894 
PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY 

"LECHIA PIECHOWICE" 
PIECHOWICE 

Niezgodność pomiędzy 
deklarowaną kwotą przyznanych 

dotacji za ostatni rok 
obrachunkowy we wniosku 

(38.500,00 zł) a kwotą w bilansie 
(48.500,00 zł) 

559 11864137 AKADMIA MŁODEGO PIŁKARZA CZERNIN 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu) dołączono tylko 
oświadczenie o braku dotacji 
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560 11844697 LUKS "WIETRZNICE" ZABRZEŻ 

Brak odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego albo 
zaświadczenie oraz sprawozdania 

finansowego. 

561 11885933 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

AMATOR W MASZEWIE DUŻYM 
MASZEWO DUŻE 

Z wpisu do ewidencji klubów 
sportowych nie wynika skład 

zarządu. 

562 11930500 
MIEDZYSZKOLNY LUDOWY 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
GOK-SPORT 

MIELNICA DUŻA 

Zamiast sprawozdania finansowego 
za rok 2019 załączono 

sprawozdanie z wykonania zadania 
publicznego. 

563 11947894 AZS PWSZ KONIN KONIN 

Wniosek został złożony w marcu 
2020, należało załączyć 

sprawozdanie finansowe za 2019 r., 
załączono za 2018 r. 

564 11715590 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

SKOCZEK ELBLAG 
ELBLĄG 

Brak załączonego KRS-u lub 
zaświadczenia z rejestru Klubów od 

Starosty. 

565 11851211 
UCZNIOWSKO PARAFIALNO 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

STANISŁAWÓW 
Kwota dotacji wymieniona we 

wniosku nie znajduje potwierdzenia 
w sprawozdaniu. 

566 11593558 KLUB SPORTOWY PLANTATOR  NIENADÓWKA  

Niespójność informacji dotyczącej 
kwoty dotacji otrzymanej w 2019 

r.We wniosku ujęto: 73922,09, 
natomiast w informacji dodatkowej 

sprawozdania: 68372,09. 

567 11965649 
GMINNY KLUB SPORTOWY DELTA 

SŁUPNO 
SŁUPNO 

Kwota uzyskanej dotacji 
wymieniona we wniosku nie 

znajduje potwierdzenia w 
sprawozdaniu finansowym. 

568 11838421 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

UKS INA STRADZEWO 
STRADZEWO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

569 11923905 
STOWARZYSZENIE SPORTOWE 

COOL TEAM  
KRAKÓW 

Błędnie wypełniona tabela 
dotyczącą sekcji (klub 

wielosekcyjny),  sprawozdanie 
finansowe dołączone za 2018 rok. 
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570 11899903 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "GRUNWALD" 
PADEW NARODOWA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 

podaną we wniosku (58.001,88 zł) a 
kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (50.000,00 

zł).  

571 11859334 UKS AKROBATA TARCZYN 
Brak statutu wnioskodawcy 

załączonego w formie skanu. 

572 11948133 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY - 

ZASUTOWO 
ZASUTOWO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego  Brak wypisu z 
ewidencji 

573 11728633 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"TRZYNASTKA JOKER" 
TOMASZÓW 
MAZOWIECKI 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu, 
załączonego w formie skanu. 

574 11449939 KOS VICTORIA CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w KRS. (brak upoważnienia dla 
viceprezesa)  brak daty za jaki okres 

jest sprawozdanie finansowe 
Niespójność kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku (0 zł) a 
sprawozdaniem finansowym (114 

850 zł) 
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575 10821809 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

ZAPASY GWARDIA 
WARSZAWA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu).  

576 11445209 
KLUB PIŁKARSKI " PŁOMIEŃ" 

KROŚNICE 
KROŚNICE 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w wypisie z ewidencji klubów 
sportowych Nie zgadza się również 

numer wpisu do ewidencji 

577 11966326 
STOWARZYSZENIE KLUB 

SPORTOWY KORONA ZAKRZEWO 
ZAKRZEWO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego Brak statutu 

578 11644610 
TOWARZYSTWO SPORTOWE 
METAL WĘGIERSKA GÓRKA 

WĘGIERSKA GÓRKA 
Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. Załączono sprawozdanie za 

2018 r. 

579 11900630 
MIEJSKIE TOWARZYSTWO 

SPORTOWE "POGOŃ" 
ŚWIEBODZIN 

ŚWIEBODZIN 

Dołączone do wniosku 
sprawozdanie nie jest 

sprawozdaniem finansowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 
zm.) Brak rachunku zysku i strat 

oraz bilansu. 
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580 11808300 
LUDOWO UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY"RADLOVIA-RADŁÓW 
RADŁÓW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak możliwości 

weryfikacji daty założenia klubu/ 
jego wpisu do ewidencji.  Na 

załączonym dokumencie brak daty 
wpisu. 

581 11033492 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ATOM ŻYWIEC" 
ŻABNICA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu). 4. 
Wniosek tylko na organizacje 

obozu, brak prowadzenia zajęć.  

582 11888221 STOWARZYSZENIE PRO VIS MIELEC 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji o braku dotacji w 2019 r. 

583 11995546 
SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

TRÓJKA CIECHANÓW 
CIECHANÓW 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu)  

584 11740345 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"AMATOR" RUDZINIEC 
RUDZINIEC 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 
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585 11945768 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

,,STOK'' ZAKRZÓWEK 
ZAKRZÓWEK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 100 000 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

110 000 zł.  

586 11858712 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

RELAKS 
SKARŻYSKO-
KAMIENNA 

Brak daty rejestracji klubu w 
zaświadczeniu, umożliwiającej 

weryfikację daty wpisu do ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy. 

587 11991729 UKS PUMA ZŁOTOKŁOS ZŁOTOKŁOS 
Niewypełniony wniosek w pkt X 
dotyczącym informacji o liczbie 
zawodników w klubie do 18 r.ż. 

588 11668068 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"TRÓJKA" PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 3 W 

DZIAŁDOWIE 

DZIAŁDOWO 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w wypisie z ewidencji klubów 

sportowych Dołączono 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego, brak sprawozdania 
finansowego z działalności klubu za 

2019 (rachunku zysku i strat oraz 
bilansu) Z dołączonego 

sprawozdania finansowego nie 
wynika kwota dotacji wpisana we 

wniosku – brak potwierdzenia 
kwoty otrzymanych dotacji ze 

środków publicznych 

589 12001869 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"ŹRÓDŁO" KROŚNICA 
KROŚNICA 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

590 11654834 
MRAGOWSKIE STOWARZYSZENIE 

MŁODZIEŻY 
MRAGOWO 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w wypisie z ewidencji klubów 

sportowych Dołączono 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego, brak sprawozdania 
finansowego z działalności klubu za 

2019 (rachunku zysku i strat oraz 
bilansu) brak statutu 



 

                                                                                                         103 
 

591 11907991 
NARCIARSKI UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „KIELCE 28” 
KIELCE 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 4 czyste 

strony). 2. Brak drugiej osoby 
upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania 
oświadczeń woli i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych 
(pkt IV. 2) - zapis w statucie. 

592 11892367 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

KASZOWIANKA 
LISZKI 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono wykaz 

comiesięcznych przychodów i 
kosztów). 2. Brak dodatkowej 

informacji o kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych. 

593 11878720 
INTEGRACYJNY KLUB ROZWOJU 

TENISA STOŁOWEGO W 
JÓZEFOWIE 

JÓZEFÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu)- brak 

możliwości otwarcia pliku (z 
notatnika wynika, ze to podpis 

sprawozdania z 2018 r.) 

594 10870473 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KANA 
TARNÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 
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595 11427323 
STOWARZYSZENIE 

LEGIONOWSKA AKADEMIA 
SPORTÓW WALKI 

LEGIONOWO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

dodatkowej informacji o kwocie 
(braku) przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

596 11347076 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

SP 27 KATOWICE 
KATOWICE 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 95 550,00 zł a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 116 

550,00 zł 

597 11919168 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

ROGOWO 
ROGOWO 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (139 565 zł) a 

wnioskiem (108 765 zł). Nie 
rozpisana specyfikacja w zakupie 

sprzętu sportowego. 

598 11550157 
UCZNIOWSKI   KLUB  SPORTOWY  
MIĘDZYSZKOLNEGO  OŚRODKA  

SPOTOWEGO  W  EŁKU 
EŁK 

Do wniosku dołączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 r., 
tymczasem powinno być za 2019 r. 

599 11943456 
KLUB SPORTOWY SPARTA W 

MIEJSKIEJ GÓRCE 
MIEJSKA GÓRKA Brak statutu i bilansu. 

600 11920611 
KLUB SPORTOWY 

"ZJEDNOCZENI" BULKOWO 
BULKOWO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych Niewypełnione pole 

dotyczące liczby uczestników 
zadania . 

601 11811175 
KLUB SPORTOWY "SLAVIA" RUDA 

ŚLĄSKA 
RUDA ŚLĄSKA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączono tylko informację o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

602 11934663 
MAŁOMICKI KLUB KAJAKOWY 

VIKING 
MAŁOMICE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Dołączono skan 

sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego. 
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603 11972481 
TERENOWY KLUB SPORTOWY 

SKAWINKA SKAWINA 
SKAWINA 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji dodatkowej o kwocie 

otrzymanych dotacji 

604 11744080 
GMINNE STOWARZYSZENIE 

SPORTOWE KLUBU 
SPORTOWEGO DŁUGOŁĘKA 2000 

DŁUGOŁĘKA 
nieprawidłowa kwota wpisanej 
dotacji powinno być 34 620 zł 

605 11849689 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

ORION-PULS CEGŁÓW 
CEGŁÓW 

brak sprawozdania finansowego, 
jedynie z wykonania zadania - 
kwota nie zgodna z podaną we 

wniosku 

606 11925525 KLUB SPORTOWY POWIŚLE WARSZAWA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 124 241,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 126 

241,00. 

607 11891606 GKS KRZEMIENIEWO PAWŁOWICE 
nieprawidłowo wpisana kwota 

dotacji powinna być 27 502,35 zł 

608 11821759 
KLUB SPORTOWY AZJA DANCE 

PRZY CZP NR 2    
ŁÓDŹ 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w statucie (we wniosku wymieniona 
jest jedna osoba, a wymagane są 

dwie osoby) Brak potwierdzenia w 
spr. finansowym kwoty 

otrzymanych dotacji wpisanej we 
wniosku/brak informacji 

dodatkowej o kwocie otrzymanych 
dotacji 

609 11935362 JACHT KLUB KOSZALIN KOSZALIN 

brak informacji dot. wysokości 
dotacji, w załączonej dokumentacji 

nie ma wskazanej kwoty we 
wniosku 

610 11669634 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

MIERZYN 
MIERZYN 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 
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611 11801524 KS POLESIE KOCK KOCK 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(130 000 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (133 282,51 zł). 

612 11784758 
OLIMPIJSKI CLUB TENNIS AND 

SPORTS 
WROCŁAW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wpisanej we 

wniosku. 

613 11976353 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY PRZY SP W CZERTEŻU 
CZERTEŻ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączono jedynie  informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

614 11643092 UKS SMS WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (50 074 zł) a 

wnioskiem (40 074 zł). 

615 11702959 UKS DWÓJKA  KOZY 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu).  

Niepełny statut. 
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616 12237965 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"CZARNI" KALINÓW - 
KALINOWICE 

KALINÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączone dokumenty są 
sprawozdaniem z wykonania 
zadania publicznego a nie są 

sprawozdaniem finansowym Klubu. 

617 11941358 
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY 

"BRDÓW" 
BRDÓW 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu).  

618 11749722 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

MAKÓW 
MAKÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 0,00, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 24 000,00. 

619 11864208 
OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE 

KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA 
LUBLIN 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak załączników 
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620 11757834 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DYSKOBOLIA 
GRODZISK 

WIELKOPOLSKI 

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji 
ze środków publicznych za ubiegły 
rok w sprawozdaniu finansowym - 
brak możliwości zweryfikowania 

kwoty 125 000 zł podanej we 
wniosku. 

621 11981678 
ZDUŃSKOWOLSKIE 

TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 
ZDUŃSKA WOLA 

1. Brak drugiej osoby upoważnionej 
do reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
- zapis w statucie. 2. Niespójność 

pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 14 
000,00, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 14 806,16. 

622 11936243 KLUB SPORTOWY KS MROCZNO MROCZNO 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (65 000 zł) a 

wnioskiem (55 000 zł). 

623 11982760 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY "TORNADO" 

KALISZ 
Wniosek odrzucony ze względów 

formalnych : Brak wypisu z 
ewidencji 

624 11678193 
AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODY 

LUBIEŃ 
LUBIEŃ KUJAWSKI 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji dodatkowej o kwocie 

otrzymanych dotacji 

625 11961914 UKS RP SPORT OLSZTYN OLSZTYN 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji dodatkowej o kwocie 
otrzymanych dotacji Brak bilansu 

626 11787328 
STOWARZYSZENIE AKTYWNI DLA 

GMINY KORYTNICA 
KORYTNICA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
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627 11716997 KLUB PIŁKARSKI PIŁA PIŁA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 

628 11934095 
STOWARZYSZENIE SPORTOWO 

LUDOWE "WIELMOŻANKA" 
WIELMOŻA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie (braku) przyznanych dotacji 

ze środków publicznych. 

629 11888837 
MIEJSKI KLUB PŁYWACKI 

"WODNIK' BIELSK PODLASKI 
BIELSK PODLASKI 

Brak sprawozdania finansowego, 
zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 
Załącznik do wniosku dotyczy 2017 

roku 

630 11878016 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"GRÓD" PODEGRODZIE 
PODEGRODZIE 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). Niespójność pomiędzy 
kwotą otrzymanych środków 

publicznych podaną we wniosku 
(95.800 zł) a kwota wynikającą ze 

sprawozdania finansowego za 2019 
r. (89.800 zł).  

631 11846212 LKS POLONIA LIPKI WIELKIE LIPKI WIELKIE 

1. Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych. 2. Brak 

drugiej osoby upoważnionej do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
- zapis w statucie. 

632 12229406 
KLUB SPORTOWY ''AKRO-GYM'' 

MIKOŁÓW 
MIKOŁÓW 

Błąd formalny: brak sprawozdania 
finansowego za rok 2019 r. 
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633 11763427 
KLUB LEKKOATLETYCZNY 

KOTWICA BRZEG 
BRZEG 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono tylko 

dodatkową informację).   

634 11797779 UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK GDAŃSK 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (62 500 zł) a 

wnioskiem (47 500 zł). 

635 11747897 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY "MUKS 
SZÓSTKA" RADOMSKO 

RADOMSKO 

1. Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 2. 
Niezgodność daty prowadzenia 

zajęć pomiędzy programem zadania 
(pkt. VII) a zakresem 

dofinansowania – zakres rzeczowy 
zadania (pkt. VI). 

636 11860215 
UKS "OLIMPIJCZYK" W 

SOSNÓWCE 
SOSNÓWKA 

Dołączone do wniosku 
zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych nie 
zawiera informacji o osobach 
wchodzących w skład zarządu 

klubu. 

637 11919218 
TS CELULOZA KOSTRZYN NAD 

ODRĄ 
KOSTRZYN NAD 

ODRĄ 

We wniosku w pkt. III nie została 
wykazana kwota otrzymanych 

dotacji, która wynika z załączonej 
informacji finansowej (64 850 zł). 

Wniosek jest niespójny z dołączoną 
dokumentacją, nie spełnia 

wymogów formalnych. 
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638 11993956 
MŁODZIEŻOWY KLUB 

RADZYŃSKIE SPORTOWE 
CENTRUM TAEKWON-DO 

RADZYŃ PODLASKI 
Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

639 11880940 PSZCZYŃSKIE SZACHY PSZCZYNA 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

640 11876548 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W 

TRĘBACZEWIE 
TRĘBACZEW 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego 

641 11875287 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SZKOŁA PRZYGODY" 
LUBLIN 

Błąd formalny: brak sprawozdania 
finansowego za rok 2019. 

642 11868997 
ŁABĘDZKIE TOWARZYSTWO 

SPORTOWE "ŁABĘDY" 
GLIWICE 

Błąd formalny: brak sprawozdania 
finansowego za rok 2019, 

przedstawiono sprawozdanie 
finansowe za rok 2018. 

643 11813024 
BYDGOSKI KLUB SPORTOWY 

JUDO 
BYDGOSZCZ 

Brak składu zarządu na decyzji o 
wpisie do ewidencji. Brak 

udokumentowanej działalności 
klubu co najmniej 3 lata przed datą 

złożenia wniosku - na załączonej 
decyzji widnieje data 17.06.2019 r. 

644 11920918 
PŁYWACKI UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY PŁOŃSK 
PŁOŃSK 

Brak wymaganych dokumentów 
przy aplikacji elektronicznej; 
sprawozdanie finansowego, 
aktualny odpis lub wydruk 

komputerowy z krajowego Rejestru 
Sądowego, Statut wnioskodawcy. 

645 11927366 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

IRINA WARSZAWA 
WARSZAWA 

Niezgodność kwoty dotacji za 2019 
rok. W sprawozdaniu finansowym 
pod pozycją: dotacje i subwencje 

widnieje kwota 152 272 zł, we 
wniosku wpisano 0 zł. 

646 11830905 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

TĘCZA BYDGOSZCZ 
BYDGOSZCZ Brak Statutu. 
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647 11968412 
UKS MAZOVIA GRODZISK 

MAZOWIECKI 
GRODZISK 

MAZOWIECKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono sprawozdanie z 

rozliczenia zadania). 

648 11746545 
LUDOWY KLUB SPORTOWY W 

SZYNWAŁDZIE 
SZYNWAŁD 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

649 11703268 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PROGRESS WARSZAWA 
WARSZAWA 

Brak sprawozdania finansowego, 
statutu oraz KRS lub wypisu z 

ewidencji dołączonych w formie 
skanu. 

650 11724658 
BIELSKI KLUB SPORTOWY TUR W 

BIELSKU PODLASKIM 
BIELSK PODLASKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączono jedynie 2 sprawozdania z 
realizacji zadań publicznych. 

651 11980736 
KLUB ŁYŻWIARSTWA 

FIGUROWEGO BIELLMANN 
KRYNICA-ZDRÓJ 

KRYNICA-ZDRÓJ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono za 2018 r.). 
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652 11959649 KLUB SPORTOWY STRZELINIANKA STRZELIN 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak załączników tj. 

KRS, Statut, Sprawozdanie 
finansowe (załączono jedynie 

informację dodatkową do 
sprawozdania finansowego) 

653 11988867 
LUDOWY KLUB KARATE 

KYOKUSHIN BUDOKAI ŁOPUSZNO 
ŁOPUSZNO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego 

654 11981996 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

BEDNARY"   
BEDNARY 

1. Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 2. Załączono 
niecały statu (brak możliwości 

weryfikacji reprezentacji klubu). 

655 11994507 
SZCZECIŃSKI KLUB NART 

WODNYCH "SKI-LINE" 
SZCZECIN 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu). 4. 
Niezgodność daty prowadzenia 

zajęć pomiędzy programem zadania 
(pkt. VII) a zakresem 

dofinansowania – zakres rzeczowy 
zadania (pkt. VI). 
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656 12232566 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„ZIELEŃCZANKA” ZIELONKI 

ZIELONKI 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty przyznanych dotacji ze 

środków publicznych w 2019 r. (nie 
dołączono informacji dodatkowej 

do sprawozdania finansowego). We 
wniosku wpisano niewłaściwe 

stanowisko osoby reprezentującej 
Klub. 

657 11736328 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KOMAR W STRZELCACH 
OPOLSKICH 

STRZELCE OPOLSKIE 

Dołączone sprawozdanie nie jest 
sprawozdanie finansowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 
zm.) Brak rachunku zysków i strat 

oraz bilansu. 

658 11627821 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

WŁÓKIENNIK ŁÓDŹ 
ŁÓDŹ 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. We wniosku 
wpisana  kwota 39 993,00 zł. brak w 

sprawozdaniu finansowym.   

659 11783700 
KLUB SPORTOWY KOZIOŁEK 

POZNAŃ 
POZNAŃ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączone dokumenty to opis do 
sprawozdania finansowego. Brak 
Bilansu, Rachunku zysków i strat. 

660 11978229 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY BIESZCZADY 
LESKO 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W zaświadczeniu o 
wpisie do ewidencji brak daty 

wpisu, co uniemożliwia weryfikację 
daty wpisu klubu. Brak informacji o 

kwocie otrzymanych dotacji w 
sprawozdaniu 

661 11938057 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

LOKOMOTYWA SOPOT 
SOPOT 

Brak składu zarządu na decyzji o 
wpisie do ewidencji. 
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662 11823871 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "BABIA 

GÓRA" 
SUCHA BESKIDZKA 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji za rok poprzedzający 
złożenie wniosku pomiędzy 

wnioskiem (130 500 zł) a 
sprawozdaniem finansowym (160 

000 zł) Błędna funkcja jednej z osób 
wpisanych we wniosku do 

zaciągania zobowiązań 
majątkowych. Wymieniony Prezes 

we wniosku w KRS wymieniony jest 
jako Wce Prezes Błędny nr KRS 

wpisany we wniosku 

663 11962422 LZS VICTORIA SMÓLNIK SMÓLNIK 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji dodatkowej o kwocie 

otrzymanych dotacji 

664 11972733  KLUB TENISOWY ŻARY ŻARY 

Brak możliwości zweryfikowania 
dołączonego sprawozdania 

finansowego (nie można otworzyć 
pliku) Ponadto z nazwy pliku 

wynika, że jest to sprawozdanie 
finansowe za 2018 r. 

665 12224469 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

BIELANY 273 
WARSZAWA 

Przedstawione  sprawozdanie 
finansowe nie zawiera informacji o 
deklarowanej kwocie przyznanych 

dotacji ze środków publicznych, 
która została wykazana we wniosku  

(pkt. 3) 

666 10939042 
MŁODZIEŻOWY CHEŁMIŃSKI 

KLUB KOSZYKÓWKI 
CHEŁMNO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości,  

dołączony dokument jest 
informacją dodatkową, w której 

wykazano kwotę przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

667 11739596 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KATOWICE 
KATOWICE 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji dodatkowej o kwocie 

otrzymanych dotacji 
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668 11558604 UMKS TRÓJKA OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w statucie. (we wniosku 
wymieniona jest jedna osoba, a 

wymagane są dwie osoby) 
Dołączone sprawozdanie nie jest 

sprawozdanie finansowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 
zm.) Brak rachunku zysku i strat 

oraz bilansu. 

669 11984003 KLUB SPORTOWY ORLY NAWOJOWA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono część za 
2018 r. i część za 2019 r.). 2. Brak 
dodatkowej informacji o kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych. 3. Niezgodność daty 
prowadzenia zajęć pomiędzy 

programem zadania (pkt. VII) a 
zakresem dofinansowania – zakres 

rzeczowy zadania (pkt. VI). 
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670 11971499 
AKADEMIA KARATE 

TRADYCYJNEGO W SOPOCIE 
SOPOT 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono z 2018 

r.). 2. Niezgodność daty 
prowadzenia zajęć pomiędzy 

programem zadania (pkt. VII) a 
zakresem dofinansowania – zakres 
rzeczowy zadania (pkt. VI). 3.  Klub 
wnioskuje tylko o zorganizowanie 

obozu sportowego, z zakresu 
rzeczowego zadania nie wynika, iż 

prowadzone będą zajęcia. 

671 11771526 
STRZELECKI KLUB SPORTOWY 
"INTER - CONTINENTAL" - PIŁA 

PIŁA 

W informacji dodatkowej do 
sprawozdania wymieniono kwotę 

dotacji: 29300,00 zł z 
wyszczególnieniem dwóch dotacji 

na kwotę: 26888,34 zł -nie 
wymieniono skąd pochodzi kwota 

dotacji stanowiąca różnicę ( 29300-
36888,34): 2411,66 zł, natomiast 
we wniosku kwotę: 26888,34 zł- 

istotna niespójność. 

672 11966924 KLUB SPORTOWY CZARNI NAKŁO 
NAKŁO NAD 

NOTECIĄ 

załączono sprawozdanie finansowe 
nie z działalności Klubu lecz z 

realizacji zadania publicznego. 

673 11628569 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

SPORTOWY SAMBO CHEŁM 
CHEŁM 

Do wniosku nie dołączono 
sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający złożenie wniosku, 

czuli 2019, tylko za 2018 rok, 

674 11683000 
KLUB REKREACYJNO - SPORTOWY 

"EKSTRIM GORLICE" 
GORLICE 

z załączonej informacji dodatkowej 
dotyczącej kwoty dotacji wynika, że 
dotację w roku 2019 otrzymano w 

wysokości 85500 000,00zł, 
natomiast we wniosku wpisano:  
75 500,00 zł. Zaistniała istotna 

nieścisłość. 

675 11961105 
GMINNY KLUB PIŁKARSKI W 

KŁODAWIE 
KŁODAWA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

676 11670863 
OLECKIE STOWARZYSZENIE 
NURKOWE "AMFIPRION" 

OLECKO 
Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 
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677 11725572 
AKADEMIA KARATE 

TRADYCYJNEGO 
RZESZÓW 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Do wniosku dołączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 

rok. 

678 11958865 
LUDOWY KLUB TENISA 

STOŁOWEGO ZENIT MIĘDZYBÓRZ 
MIĘDZYBÓRZ 

Załączone dokumenty nie są 
sprawozdaniem finansowym w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

679 11724230 
STOWARZYSZENIE KULTURY 

FIZYCZNEJ LZS VICTORIA 
BIELAWY 

BIELAWY 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączono tylko informację opisową 
do sprawozdania finansowego 

680 11761268 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

SKAŁA TUMLIN 
TUMLIN 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączono tylko informację opisową 
do sprawozdania finansowego. 

681 11989621 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"SOKÓŁ " 
ADAMÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono sprawozdanie z 

rozliczenia zadania). 
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682 11756670 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"JUNGA" 
KATOWICE 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (34 190,25 zł) a 

wnioskiem (31 300 zł). 

683 11953962 
KLUB KARATE CHAMPION-TEAM 

ŁÓDŹ 
ŁÓDŹ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

684 11891471 KLUB TENISOWY AVIA ŚWIDNIK ŚWIDNIK 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak wypisu z 

ewidencji, który umożliwiałby 
weryfikację daty założenia klubu. 

685 11999994 

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY "DĘBOWICA" PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
DĘBOWICY 

TRZEBIESZÓW 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

686 11963378 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA 
POZNAŃ 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku/brak 
informacji dodatkowej o kwocie 

otrzymanych dotacji 



 

                                                                                                         120 
 

687 11189018 
SIERADZKI KLUB KARATE 

KYOKUSHINKAI 
SIERADZ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

688 11889691 
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY STELLA BIAŁOŚLIWIE 
BIAŁOŚLIWIE 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w wypisie z ewidencji klubów 
sportowych Brak potwierdzenia w 

spr. finansowym kwoty 
otrzymanych dotacji wpisanej we 

wniosku  

689 11922250 
UCZNIOWSKI  KLUB SPORTOWY 

CULMEN 
CHEŁMNO 

Brak wymaganego dokumentu przy 
aplikacji elektronicznej : 

sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

690 11903999 
KLUB PIŁKARSKI POLONIA 

BYDGOSZCZ 
BYDGOSZCZ 

Brak statutu Plik ze sprawozdaniem 
finansowym chroniony hasłem 

Niespójności pomiędzy Programem 
zadania a zakresem rzeczowym 
zadania dot. terminu realizacji 
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691 11766292 
AKADEMIA SPORTOWA TOP 

TEAM 
WODZISŁAW ŚLĄSKI 

Błędnie wypełniony wniosek w 
zakresie reprezentacji do zaciągania 
zobowiązań majątkowych (wpisany 
został trener) Brak potwierdzenia w 

spr. finansowym kwoty 
otrzymanych dotacji wpisanej we 
wniosku Niespójności pomiędzy 
Programem zadania a zakresem 
rzeczowym zadania dot. terminu 

realizacji  

692 11671844 
LUDOWY KLUB SPORTOWY ,,ATS 

WOJBÓRZ" 
WOJBÓRZ 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (17 

000 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (19 400 zł) 

693 11673211 ŚLĄSKA AKADEMIA FUTBOLU GLIWICE 
Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu) 

694 11455469 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

"PELIKAN" GRABÓW NAD 
PROSNĄ 

GRABÓW NAD 
PROSNĄ 

Dołączono sprawozdanie 
merytoryczne z wykonania zadania 

publicznego, brak sprawozdania 
finansowego z działalności klubu za 

2019 (rachunku zysku i strat oraz 
bilansu) 

695 11898841 
UCZNIOWSKO-LUDOWY KLUB 

SPORTOWY W ŁĄCZNEJ 
ŁĄCZNA 

Wymieniona we wniosku kwota 
dotacji w wysokości: 35 000,00 zł 

nie znajduje potwierdzenia w 
załączonym sprawozdaniu 

finansowym. 

696 11931338 
GMINNY KLUB SPORTOWY W 

ORŁACH  
ORŁY 

załączono sprawozdanie finansowe 
z realizacji zadania publicznego 

finansowanego przez gminę, 
niestety nie jest to sprawozdanie 
finansowe z działalności KLUBU za 

rok poprzedni. 

697 11784832 K.S. SPARTA DWIKOZY DWIKOZY 

Brak wymaganego sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art.46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy.  
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698 11981056 
AKADEMIA PIŁKARSKA 

SULECHÓW 
SULECHÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 31 750,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 32 

250,00. 

699 11989287 
ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ 

"ŚWIDNICA" 
ŚWIDNICA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

sprawozdanie z rozliczenia zadania). 

700 11910112 
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE 

SURFINGU W ORZECHU 
ORZECH 

Brak wymaganych dokumentów tj; 
sprawozdania finansowego w 

rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

701 11826113 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

„SAZAN” PĘCZNIEW  
PĘCZNIEW 

W sprawozdaniu finansowym brak 
informacji o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

702 11913497 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

FOOTBALL ACADEMY 
BOLESŁAWIEC 

BOLESŁAWIEC 

kwota dotacji wymieniona we 
wniosku nie znajduje 

odzwierciedlenia w sprawozdaniu 
finansowym. 

703 11935437 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

SKRWA ŁUKOMIE 
STOPIN 

nieprawidłowo wpisana kwota 
dotacji (w  bilansie figuruje zapis: 60 
tys. dodać 12 tys daje kwotę 62 ty.), 

brak części statutu 

704 11951404 MKS ŻAGIEW DZIERŻONIÓW DZIERŻONIÓW 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu). 2. Brak statutu 
wnioskodawcy (załączonego w 

formie skanu). 
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705 10916634 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SPRINT" 
ULAN-MAJORAT 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 60 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 62 

000,00. 

706 11840200 DZIECIĘCA AKADEMIA FUTBOLU RZESZÓW 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem  
finansowym (37 500 zł) a 

wnioskiem (30 000 zł). 

707 11772393 
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY 

KLUB SPORTOWY "ORLĘ" 
SZCZECINEK 

SZCZECINEK 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

Załączono jedynie decyzje o 
dokonaniu wpisu składu zarządu 

oraz zmiany danych osób 
upoważnionych do zaciągania 

zobowiązań majątkowych.  

708 12211040 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"NEPTUN" 
ŁÓDŹ 

W statucie brak stron z informacją o 
osobach upoważnionych do 
reprezentowania klubu. Do 

dokumentacji zostało załączone 
niekompletne sprawozdanie 

finansowe. 

709 11971723 
STOWARZYSZENIE AKADEMIA 

PIŁKARSKA ŻACZEK - ORLIK 
LUBIN 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak wypisu z 

ewidencji  - załączone 
zaświadczenie nie zawiera daty 

wpisu do ewidencji Niepełne 
sprawozdanie finansowe - Brak 

rachunku zysków i strat 

710 11987146 
STOWARZYSZENIE LUDOWEGO 

KLUBU SPORTOWEGO EKF 
MECHANIK BRZEZINA 

BRZEZINA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 
finansowego Brak statutu Klub 

wpisany do  KRS 25.10.2018  
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711 11808591 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

"STRAŻAK GOSZCZA" 
GOSZCZA 

1. Brak drugiej osoby upoważnionej 
do reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
- zapis w statucie. 2. Niespójność 

pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 24 
350,00, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 33 874,69. 

712 11989363 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY TIE BREAK 
SOLEC KUJAWSKI 

SOLEC KUJAWSKI 

Odrzucony ze względów 
formalnych: Niezgodność kwoty 

dotacji w sprawozdaniu (18500 zł) z 
kwotą we wniosku (15000zł) 

713 11520159 
KATOLICKI KLUB SPORTOWY 

ICHTHYS BIELSKO-BIAŁA 
BIELSKO-BIAŁA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak Statutu - 

załączone pliki mają format html i 
nie nadają się do odczytu. W 

sprawozdaniu brak informacji o 
kwocie otrzymanych dotacji 

714 11890678 
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY " POMOWIEC " 
GRONOWO 
ELBLĄSKIE 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (31.000 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (41.000 zł). 

715 11913543 KOZIENICKI KLUB SIATKÓWKI KOZIENICE 

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji 
w sprawozdaniu finansowym (brak 
możliwości zweryfikowania kwoty 

wpisanej we wniosku). 

716 11922395 
"FIGHTER" UCZNIOWSKI KLUB 

BOKSERSKI 
KIELCE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu).  

717 11859009 

KLUB AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU 
SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ 

WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
W NYSIE 

NYSA 
Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok, dołączono sprawozdanie 

finansowe za 2018 rok. 
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718 11767705 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

CHEŁM STRYSZÓW 
STRYSZÓW 

Niezgodna kwota dotacji, brak 
pełnomocnictwa dla osoby 

wskazanej do podpisu 

719 11924488 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"DĄB" W DĄBROWIE 
BIAŁOSTOCKIEJ 

DĄBROWA 
BIAŁOSTOCKA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art.46 ustawy z dnia 29 
września 199 4 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączone w formie skanu); 

720 11924866 
KLUB SPORTOWY 

SMOGÓRZANKA SMOGÓRY 
SMOGÓRY 

Brak wymaganego dokumentu tj; 
sprawozdania finansowego 
zawierającego informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

721 11975747 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

TRZCINICA 
TRZCINICA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono za 2018 r.). 

722 11839875 SKS GRASS-HOPPER KALWARIA 
KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA 

Brak sprawozdania finansowego, 
zawierającego informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

723 11789559 
KLUB SPORTOWY ZADZIOR 

BUCZYNA 
BUCZYNA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

724 11810838 NOWOMIEJSKI KLUB SPORTOWY 
NOWE MIASTO 

LUBAWSKIE 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (16 000 zł) a 

wnioskiem (0 zł). Niespójność w 
terminie realizacji zajęć w pkt. VI i 

VII wniosku. 

725 11941227 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

GWIAZDA ŚCIEJOWICE 
ŚCIEJOWICE 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie - 

niewypełniony pkt X wniosku. 
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726 11908562 
WIODĄCY MIĘDZYSZKOLNY 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"POMORZE" 
STARGARD  

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia/informacji 

sporządzonej na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy. 

727 11905564 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

W ŻELICACH 
ŻELICE 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono tylko 

dodatkową informację). 

728 11938372 
PARAFIALNY KLUB SPORTOWY 

"KORONA" 
ELBLĄG 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak załączonych 

dokumentów 

729 11996351 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

SPORTOWA PASJA 
STALOWA WOLA 

1. Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 2. Brak drugiej osoby 
upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania 
oświadczeń woli i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych 
(pkt IV. 2) - zapis w statucie. 

730 11958904 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "WILCZEK" 
WILKOWO 

WILKOWO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 

za ostatni rok obrachunkowy, 
dołączono tylko informację o 

kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych. 

731 11873216 
KLUB SPORTOWY SKI TEAM 

WODZISŁAW ŚLĄSKI 
WODZISŁAW ŚLĄSKI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości,  

za ostatni rok obrachunkowy tj. 
2019 rok, zostało załączone 
sprawozdanie z 2018 roku. 
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732 11898661 
KLUB SPORTOWY " F2 DAWIDEK 

TEAM.PL" 
ZAKOPANE 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego. Załączone pliki od 1-3 
są niemożliwe do odczytu.  

733 11689339 
SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 

"AN-DO" W PRUSZCZU 
GDAŃSKIM 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 50 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 61 

500,00 i 70 515,69. 

734 11901737 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"KŁODNE" PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W KŁODNEM 

MĘCINA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: Brak KRS, brak wypisu z 
ewidencji. Na postawie załączonego 
zaświadczenia nie można stwierdzić 

daty wpisu do ewidencji klubów 
sportowych. 

735 11993931 
UCZNIOWSKI KUB SPORTOWY 

"DWÓJKA"PRZY GIMNAZJUM NR 
2 

ZIELONA  GÓRA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 15 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

17 000,00. 

736 11924139 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

SPORTOWY ŻAK EŁK 
EŁK 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Do wniosku dołączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 

rok. 

737 11827059 GMINNY KLUB SPORTOWY JURA NIEGOWA 

Wniosek odrzucony ze względów 
formalnych: W sprawozdaniu brak 
informacji o kwocie otrzymanych 

dotacji 

738 11950009 
GMINNY KLUB SPORTOWY W 

GOSCIERADOWIE 
GOŚCIERADÓW 

UKAZOWY 

niezgodna kwota podanej dotacji 
we wniosku z dokumentacją (we 

wniosku 70 tys. w dokumentacji 80 
032) brak wskazanej drugiej osoby 
do podpisu - co wynika ze statutu 
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739 11344576 
LEKKOATLETYCZNY KLUB 

SPORTOWY "RESOVIA" RZESZÓW 
RZESZÓW 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w Statucie. (we wniosku 
wymieniona jest jedna osoba, a 

wymagane są dwie osoby)  Z decyzji 
o wpisie do ewidencji klubów 
sportowych nie wynika skład 

zarządu, brak możliwości 
zweryfikowania członków zarządu 

wpisanych we wniosku 

740 11798042 
KLUB SPORTOWY MŁODZIEŻY I 

DZIECI "SMID" 
ROGÓW 

Brak podpisu jednego spośród 
członków Zarządu. Brak 

sprawozdania finansowego. 

741 11954459 UKS BASKET ZGORZELEC ZGORZELEC 
nieprawidłowa kwota wpisanej 
dotacji - z rachunku zysku i strat 

wynika kwota 195 tys.  

742 11718365 
TOWARZYSTWO SPORTOWE 

SZOMBIERKI BYTOM 
BYTOM 

Brak sprawozdania finansowego , 
zawierającego informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 

743 11982345 
LUBELSKI KLUB KOLARSTWA 

GÓRSKIEGO 
LUBLIN 

Niezgodność uzyskanej kwoty 
dotacji, we wniosku zadeklarowano 

41 000,00 w dokumentach 
finansowych widnieje kwota  

41 131,00. 

744 11874433 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

,,KLON" W KLONOWEJ 
KLONOWA 

w informacji dodatkowej 
wymieniono kwotę dotacji za 2019 

r.: 15 000,00 zł, natomiast we 
wniosku wymieniono 2000,00 zł- 

niespójność dokumentów. 

745 11462930 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"JEDENASTKA" 
JELENIA GÓRA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 10 000 zł, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

20 000 zł. 
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746 10898143 
STOWARZYSZENIE PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. JANA 
ŁACHUTA "PODAJ DALEJ" 

KRZESZOWICE 

Dokumenty finansowe nie 
zawierają dodatkowej informacji 

dotyczącej kwot dotacji ze środków 
publicznych otrzymanych w 

ostatnim roku obrachunkowym, 
potwierdzających deklarowaną we 

wniosku kwotę. W Rachunku 
Zysków i Strat w pozycji "Dotacje" 
wykazano wartość 0 zł we wniosku 

podano 25.150 zł 

747 11492824 
KLUB SPORTOWY SOKÓŁ ŁANY 

WIELKIE 
ŁANY WIELKIE 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

748 11756591 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

OLIMP 
BABIMOST 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (9860,50 zł) a 

wnioskiem (8000 zł). 

749 11763831 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"KORABKA" ŁOWICZ 
ŁOWICZ 

Dokumenty finansowe nie 
zawierają dodatkowej informacji 

dotyczącej kwot dotacji ze środków 
publicznych otrzymanych w 

ostatnim roku obrachunkowym, 
potwierdzających deklarowaną 

kwotę we wniosku. 

750 11713604 
MIEJSKO GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "GROM" 
WIĘCBORK 

Do wniosku nie załączono 
wymaganych dodatkowych 

dokumentów(statut, krs, wypis z 
ewidencji, bilans) 
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751 11871335 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

AZALIA 
BRZÓZA KRÓLEWSKA  

Błąd formalny: brak załączonego 
statutu oraz aktualnego odpisu lub 

wydruku komputerowy z Krajowego 
Rejestru Sądowego albo 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającego weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającego  

imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu. 

752 11851094 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. 
STANISŁAWA STASZICA W 

WYSOKIEM 

WYSOKIE 

Dokumenty finansowe nie 
zawierają dodatkowej informacji 

dotyczącej kwot dotacji ze środków 
publicznych otrzymanych w 

ostatnim roku obrachunkowym, 
potwierdzających deklarowaną we 

wniosku kwotę. 

753 11994875 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

STRAŻAK MIKOŁÓW 
MIKOŁÓW 

1. Brak statutu wnioskodawcy 
(załączonego w formie skanu). 2. 
Klub wnioskuje o dofinansowanie 
dwóch sekcji, natomiast z zakresu 

rzeczowego zadania oraz programu 
wynika, że dofinansowanie dotyczy 
tylko jednej sekcji. 3. Brak drugiej 

osoby upoważnionej do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
- zapis w KRS. 

754 11812099 
STOWARZYSZENIE GMINNY KLUB 
SPORTOWY "LIWOCZ" SZERZYNY 

SZERZYNY 
Brak  dokumentów w formie 

skanów zgodnie z wymogami i 
zasadami Programu KLUB 2020. 

755 11867713 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

OLIMPIJCZYK W PĘCZNIEWIE 
PĘCZNIEW 

Brak daty wpisu do ewidencji na 
zaświadczeniu ze starostwa - brak 

udokumentowanej 3-letniej 
działalności klubu. Brak możliwości 

zweryfikowania kwoty dotacji 
podanej we wniosku w 

sprawozdaniu finansowym. 
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756 11860564 
KALISKI KLUB KYOKUSHIN KAN 

KARATE DAVID CLUB 
KALISZ 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono za 2018 

r.). 2. Niezgodność liczby 
uczestników pomiędzy programem 

zadania (pkt. VII) a zakresem 
dofinansowania – zakres rzeczowy 
zadania (pkt. VI). 3. Klub wnioskuje 

tylko o zorganizowanie obozu 
sportowego, z opisu programu oraz 

zakresu rzeczowego zadania nie 
wynika, iż prowadzone będą 

zajęcia. 

757 11677083 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"PORĘBA" PORĘBA SPYTKOWSKA 
PORĘBA 

SPYTKOWSKA 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

758 11937650 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB 
SPORTOWY KARCZEW 

KARCZEW 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok, do wniosku dołączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 

rok. 

759 11839299 UKS GEKON NYSA NYSA 

1. Brak drugiej osoby upoważnionej 
do reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
- zapis w statucie. 2. Brak danych:  

imion, nazwisk i funkcji osób 
wchodzących w skład zarządu na 
zaświadczeniu sporządzonym na 

podstawie ewidencji właściwej dla 
formy organizacyjnej wnioskodawcy 

(brak możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 
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760 11931725 STOWARZYSZENIE SPORTLANDIA PISARZOWICE 

Niespełniony wymóg prowadzenia 
formalnie zarejestrowanej 

działalności sportowej 3 lata przed 
datą złożenia wniosku, brak 

sprawozdania finansowego za 
ostatni rok obrachunkowy. 

761 11696322 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 
WISŁA GŁÓWINA-SOBOWO 

SOBOWO 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (60.000 zł) a 

kwotą wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (70.000 zł). 

762 11982451 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ORIENTPARK.PL" IWINY 
IWINY 

Odrzucono ze względów 
formalnych: Brak sprawozdania 

finansowego za rok 2019 (załączono 
sprawozdanie za 2018), brak 

informacji o kwocie otrzymanych 
dotacji 

763 11943845 
UCZNIOWSKI KLAUB SPORTOWY 

"DWÓJKA" OPOCZNO 
OPOCZNO 

Dokumenty finansowe nie 
zawierają dodatkowej informacji 

dotyczącej kwot dotacji ze środków 
publicznych otrzymanych w 

ostatnim roku obrachunkowym, 
potwierdzających deklarowaną 

kwotę we wniosku. 

764 11280289 
KLUB SPORTOWY "SPARTA 1951" 

SZEPIETOWO 
SZEPIETOWO 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych. Niespójność pomiędzy 

kwotą otrzymanych środków 
publicznych. Kwota zadeklarowana 
we wniosku to 80 000,00 zł a kwota 

w sprawozdaniu finansowym to  
95 000,00 zł 
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765 11119232 
PUSZCZYKOWSKIE 

TOWARZYSTWO SPORTOWE 
PUSZCZYKOWO 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych.  Brak sprawozdania 

finansowego w rozumieniu art. 46 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, zawierające 
informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu). Brak aktualnego 

odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
statutu wnioskodawcy (załączonego 

w formie skanu).  

766 11887189 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PRZY PSP W KUNOWIE 
KUNÓW 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie w pkt. X 

wniosku. 

767 11723882 KS MIESZKO KONOTOP KONOTOP 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak drugiej osoby 
upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania 
oświadczeń woli i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych 
(pkt IV. 2) - zapis w statucie. 
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768 11671955 
SPÓŁDZIELNIA BREAK-TEAM-
LUDOWY KLUB ROZTOCZNIK 

ROZTOCZNIK 

Brak załączonego skanu statutu 
Niemożliwe jest zweryfikowanie 
osób upoważnionych do podpisu 
Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku  (18 

200 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (18 600 zł) 

769 11805577 
PNIEWSKI KLUB SPORTOWY 

"ORŁY" 
PNIEWY 

Do wniosku nie dołączono 
sprawozdania finansowego, statutu 
oraz KRS lub zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji. 

770 11609036 
STOWARZYSZENIE KULTURY 

FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 
"CHROBRY-GNIEZNO" 

GNIEZNO 

We wniosku w deklaracji o kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 
publicznych podano 1.000,00zł 

natomiast w załączonym bilansie 
widnieje 17.000,00zł 

771 11356207 
WARMIŃSKA SZKÓŁKA 

PIŁKARSKA ,,MŁODY PIŁKARZ" 
JONKOWO 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych. Niespójność pomiędzy 

kwotą otrzymanych środków 
publicznych. Kwota zadeklarowana 
we wniosku to 10 993,00 a kwota w 

sprawozdaniu finansowym to  
29 885,00 zł. 

772 11666179 
AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA 

NOWOGARD 
NOWOGARD 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu) dołączono tylko 
oświadczenie PIT za 2018 rok i 

oświadczenie o dotacji 

773 11624173 LUDOWY KLUB SPORTOWY LECH CZAPLINEK 

w sprawozdaniu finansowym 
wpisano kwotę dotacji 70 500,00zł 

w rubryce: 2020- która pewnie 
oznacza rok bieżący 2020 natomiast 
we wniosku wpisano ta kwotę jako 

dotację uzyskana w roku 2019- 
niespójność dokumentów. 

774 11831405 
BIRCZAŃSKI KLUB SPORTOWY 

"LEŚNIK" 
BIRCZA 

Brak wymaganego sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art.46 

ustawy z dnia 29 września 1994r . o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 
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775 11776527 ZORZA JUNIOR PĘCŁAWICE GÓRNE 

W załączonym sprawozdaniu 
finansowym brak szczegółowej 

informacji o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

776 11918990 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY SP ZASÓW 
ZASÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

777 11986416 SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono za 2018 r.). 

778 11881528 
STOWARZYSZENIE KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU KAEMKA 
STAROGARD 

GDAŃSKI 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 36 529,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

46 529,00. 

779 11981724 
STOWARZYSZENIE 

PODWÓRKOWE ANIOŁY 
RADOM 

Brak załączników (statutu, wypisu, 
sprawozdania finansowego) 

780 11615225 KLUB SPORTOWY "WIETCISA" SKARSZEWY 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku Z 

dołączonego sprawozdania 
finansowego (tylko bilans) nie 

wynika kwota dotacji wpisana we 
wniosku – brak potwierdzenia 
kwoty otrzymanych dotacji ze 

środków publicznych 

781 12001270 
STOWARZYSZENIE TRIATHLON 

SIEDLCE CLUB 
SIEDLCE 

Brak załączników (statutu, spr. 
finansowego, KRS) 

782 11859403 
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKO-

SIATKARSKIE WOLA 
WOLA 

Brak wymaganych skanów 
załączników. 

783 11856150 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

BISKUPICE 
BISKUPICE 

W sprawozdaniu finansowym brak 
szczegółowej informacji o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji. 

784 10820919 
KLUB TAŃCA SPORTOWEGO 

POEZJA 
KOŚCIAN 

W sprawozdaniu brak deklarowanej 
kwoty przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 
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785 11959626 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

BRZÓZKI BRZOZOWO 
BRZOZOWO 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji. 

786 11886382 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"JEDYNKA" GOSTYŃ 
GOSTYŃ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy.  

787 11913229 
KLUB TENISA STOŁOWEGO 

JEZIORAK 
MIĘDZYCHÓD 

Do wniosku nie załączono 
wymaganych dokumentów w wersji 

elektronicznej. 

788 11822711 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ 

FAIR PLAY” 
KOZIEGŁOWY 

do formularza wniosku nie 
załączono wymaganych 

dokumentów (sprawozdanie 
finansowe, aktualny odpis lub 

wydruk komputerowy z KRS lub 
zaświadczenie  z ewidencji 

właściwej, statut wnioskodawcy) 

789 11850710 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"LISY" 
ZGIERZ 

Brak daty rejestracji klubu w 
zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji Niespójności pomiędzy 
Programem zadania a zakresem 
rzeczowym zadania dot. liczby 

zawodników  

790 11772529 
SAMORZĄDOWY KLUB 

SPORTOWY "JABŁONIANKA" 
JABŁONNA LACKA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

791 11963315 KLUB PIŁKARSKI ŚWIDNICA ŚWIDNICA 

Kwota dotacji ujęta we wniosku: 
29000,00zł, kwota dotacji ujęta w 

sprawozdaniu: 39000,00 zł. 
Zaistniała niespójność.  

792 11839131 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "WARMIA" 
LIDZBARK 

WARMIŃSKI 

Brak dokumentacji w formie 
skanów: sprawozdanie finansowe 

za ostatni rok obrachunkowy, statut 
Klubu, wypis z właściwego rejestru. 

793 11881016 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ORZEŁ" W MALBORKU 
MALBORK 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
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794 11983755 
STOWARZYSZENIE "KS TYTANI 

WEJHEROWO" 
WEJHEROWO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 
dołączono dokumenty  o kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy.  

795 11761877 
SZCZECIŃSKI KLUB BOKSERSKI 

SPARTAKUS 
SZCZECIN 

złożono jedynie wniosek, brak 
wymaganych dokumentów w 

formie skanu; statutu, 
sprawozdania, krs/wyciągu z 

ewidencji.  

796 12216366 KLUB PIŁKARSKI POMERANIA GDAŃSK 

W załączonej do wniosku decyzji 
potwierdzającej wpis Klubu do 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy brak 
informacji zawierającej imiona, 

nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu. 

797 11998468 
MŁODZIEŻOWY KLUB PŁYWACKI 

"WODNIK 29" TYCHY 
TYCHY 

Brak załączników (statutu, wypisu, 
spr. finansowego) 

798 11810740 
MIEJSKO-GMINNE 

TOWARZYSTWO SPORTOWE W 
DZIAŁOSZYCACH 

DZIAŁOSZYCE 

Klub zaznaczył we wniosku, że 
posiada zaległości finansowe, ale 
nie podał szczegółów dotyczących 

zobowiązywania Brak sprawozdania 
finansowego 

799 11659867 
KLUB SPORTOWY KOLEJARZ 

MIŁKOWICE 
MIŁKOWICE 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 
Brak statutu 

800 11981080 
UCZNIOWSKI KLUB 

ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO 
SALCHOW 

LUBLIN 
Brak sprawozdania finansowego 

(załączono za 2018r.) 

801 11782471 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTÓW WALKI FF SPORT 
OPOCZNO 

OPOCZNO 

Kwota dotacji ujęta we wniosku: 
15000,00 zł nie znajduje 

potwierdzenia w sprawozdaniu 
finansowym, w którym jest kwota: 

27000,00 zł.  

802 11774761 
SIEDLECKA AKADEMIA 
PIŁKARSKA MASOVIA 

SIEDLCE 
Brak sprawozdania finansowego 

(załączono za 2018 r.) 

803 11820572 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

BOLMIN 
BOLMIN 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (59 000 zł) a 

wnioskiem (0 zł). 
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804 11985814 KLUB SPORTOWY SZAROTKA NOWY TARG 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono część 
informacji dodatkowej). 2. Brak 
aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączono tylko część).  

805 11643613 
STOWARZYSZENIE KLUB 

SPORTOWY NIDA W SOBKOWIE 
SOBKÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączono tylko informację o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

806 11973901 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI "ARKA" GDYNIA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. w rozumieniu art. 46 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych. ( załączonego w formie 
skanu) 

807 11699211 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

JAGIELLOŃCZYK 
BIAŁA PODLASKA 

Wniosek odrzucony formalnie. 
Niepełne odwzorowanie załączonej 
dokumentacji. Błędy merytoryczne 

we wniosku.  
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808 11844127 
AKADEMIA ROZWOJU POPRZEZ 

SPORT "FERAJNA" 
WARSZAWA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono z 2018r.). 

809 11922016 
MIĘDZYZAKŁADOWY LUDOWY 

KLUB SPORTOWY "CZARNI" 
OTMUCHÓW 

OTMUCHÓW 

Zgodnie z KRS DO WAŻNOŚCI 
OŚWIADCZEN W ZAKRESIE PRAW I 

OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH 
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 
DWÓCH OSÓB: PREZESA I JEDNEGO 

CZŁONKA ZARZĄDU KLUBU, we 
wniosku wpisano Vce Prezesa i 
Członka Zarządu. Niespójności 

pomiędzy Programem zadania a 
zakresem rzeczowym zadania dot. 

liczby zawodników  Brak 
potwierdzenia w spr. finansowym 

kwoty otrzymanych dotacji 
wpisanej we wniosku 

810 11928411 KLUB SPORTOWY BYSTRZYCA BYSTRZYCA 

We wniosku wymieniono kwotę 
dotacji uzyskanej w 2019 r.: 

17000,00zł, natomiast w 
sprawozdaniu finansowym 

wymieniono 18 000,00 niespójność 
dokumentów. 

811 11498263 
KLUB SPORTOWY POGOŃ 

WISKITKI 
WISKITKI 

Kwota dotacji ustalona we wniosku 
jest niemożliwa do zweryfikowania 

ze sprawozdaniem finansowym 
ponieważ plik się nie otwiera jest 

uszkodzony 

812 11926393 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KUMITE 
WARSZAWA 

Kwota dotacji określona we 
wniosku nie znajduje potwierdzenia 

w rachunku zysków i strat. 
Niespójność dokumentów. Bilans 
załączony w uszkodzonym pliku. 

813 11932236 
PARAFIALNY KLUB SPORTOWY 

"LIFE" PRZY PARAFII ŚW. 
STANISŁAWA W SIENNICY 

SIENNICA 
Kwota otrzymanych dotacji 

zadeklarowana we wniosku (0zł) 
niezgodna z bilansem (45.000zł) 
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814 11799257 
WIEJSKI KLUB SPORTOWY 
"ŻAREK' W BARWAŁDZIE 

GÓRNYM 
BARWAŁD GÓRNY  

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy (załączonego w 
formie skanu). 3. Brak statutu 
wnioskodawcy (załączonego w 

formie skanu).  

815 11865664 
KLUB SPORTOWY BŁĘKITNI 

STUDNISKA 
SULIKÓW 

Kwota dotacji uzyskanej przez Klub 
w roku poprzednim ujęta we 

wniosku to 30100,00 zł natomiast w 
sprawozdaniu jest 40100,00zł. 

Istotna niespójność. 

816 11913444 
GÓROWSKIE TOWARZYSTWO 

TENISOWE 
GÓRA 

W informacji dodatkowej do 
sprawozdania wymieniono dotację 

z 2 źródeł w sumie: 18000,00 zł, 
natomiast we wniosku ujęto kwotę: 

8000,00 zł-istotna niespójność 
dokumentów. 

817 11892486 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

ORLIK BLACHOWNIA 
BLACHOWNIA 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (58 000 zł) a 

wnioskiem (48 000 zł). 

818 11684368 

STOWARZYSZENIE 
REKREACYJNO-SPORTOWE 

MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY 
OCEANIK OSTRZESZÓW 

OSTRZESZÓW 

Błąd formalny: brak sprawozdania 
finansowego za rok 2019, załączono 

sprawozdanie finansowe za rok 
2018. 
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819 11387076 
KRASNOSTAWSKI KLUB 

SPORTOWY KINGA KRASNYSTAW 
KRASNYSTAW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 31 500,00 zł a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to  

41 200,00 zł.  

820 11761317 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

AKADEMIA PIŁKARSKA 
CHAMPIONS BYTOM 

BYTOM 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 0,00, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 10 000,00. 

821 11984605 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

"SPÓJNIA" 
BIAŁE BŁOTA 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku 

822 11990170 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY CZARNA GÓRA 

STRONIE ŚLĄSKIE 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 22 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 37 

000,00. 

823 12222032 
STOWARZYSZENIE SPORTÓW 

RAKIETOWYCH SQUASH POINT 
BYDGOSZCZ 

BYDGOSZCZ 

wniosek podpisał menedżer, trener 
-  osoba, która nie jest  

upoważniona do reprezentowania 
wnioskodawcy, składania 

oświadczeń woli i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych i  

wchodząca  w skład zarządu.  
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824 11920360 
STOWARZYSZENIE LUDOWY 

ZESPÓŁ SPORTOWY W 
JUSTYNOWIE 

JUSTYNÓW 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu).  

825 11781800 
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY VOLLEY GUBIN 
GUBIN 

Nieprawidłowo wypełniony wniosek 
w części: termin i miejsce obozu 

sportowego. Do wniosku nie 
dołączono statutu, sprawozdania 

finansowego oraz KRS lub wpisu do 
ewidencji. 

826 11953842 
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ 

PLAŻOWEJ DAMY RADĘ 
INOWROCŁAW 

INOWROCŁAW 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

dołączono tylko oświadczenie o 
otrzymanych dotacjach. 

827 11772786 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

SPORT'S KOLSKO 
KOLSKO 

Brak sprawozdania finansowego, 
dołączono tylko oświadczenie o 

braku dotacji 
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828 11991787 
UCZNIOWSKI KLUB HOKEJOWY 

BIAŁE JASTRZĘBIE 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

1. Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 2. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu).  

829 11145350 KOŚCIAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI KOŚCIAN 

Liczba uczestników w ramach 
Programu Klub jest większa niż 

zadeklarowana liczba (brak) 
wszystkich zawodników w klubie do 

18 roku życia (pkt. X) 

830 12232973 
LUDOWY KLUB SPORTOWY ZRYW 

ZBIGNIEWICE 
ZBIGNIEWICE WIEŚ 

Do wniosku nie zostały dołączone 
następujące dokumenty: - 
sprawozdanie finansowe 
zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych; - 

aktualny odpis lub wydruk 
komputerowy z Krajowego Rejestru 
Sądowego albo zaświadczenie lub 

informacja sporządzona na 
podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej 
wnioskodawcy, umożliwiające 

weryfikację daty wpisu do KRS lub 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy oraz 
zawierające imiona, nazwiska i 

funkcje osób wchodzących w skład 
zarządu; - Statut  
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831 11965992 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  

"CIRKUS" 
KONSTANCIN-

JEZIORNA 

Niespójność dokumentów: W 
rachunku zysków i strat kwota 
dotacji określona we wniosku: 
35000,00 za rok 2019 została 

wpisana w rok 2018, natomiast w 
informacji dodatkowej wpisano za 

2019. Bilans mimo nazwy 
dokumentu nie został załączony. 

832 11946801 
LUDOWY KLUB KAJAKOWY 

,,HUBERTUS'' 
BIAŁY BÓR 

W sprawozdaniu finansowym Klubu 
nie wymieniono podanej we 

wniosku kwoty dotacji w wysokości: 
18 000,00 zł, nie dołączono również 

informacji dodatkowej. 

833 11951598 
SIEDLECKI KLUB SPORTOWY 

GLADIATOR 
SIEDLCE 

W sprawozdaniu finansowym nie 
przedstawiono kwoty dotacji w 

wysokości 41000,00 zł , którą ujęto 
we wniosku. 

834 11037397 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

POGÓRZE PLEŚNA 
PLEŚNA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Sprawozdanie z wykonania zadania 
publicznego nie jest 

sprawozdaniem finansowym z 
działalności klubu za cały rok . 
Możemy takie sprawozdanie 

potraktować jedynie jako 
informację dodatkową 

potwierdzającą kwotę dotacji tak 
jak oświadczenie dodatkowe. 
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835 11737003 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

ORZEŁGIELNIÓW 
GIELNIÓW 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). Ponadto, brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierającego 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 

836 11804241 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ISKRA" POMIEŃ 
POMIEŃ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 

(brak bilansu). Podana w informacji 
finansowej kwota otrzymanych 
dotacji nie jest zgodna z kwotą 
dotacji wykazaną w formularzu 

wniosku. 

837 11983702 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"KARPATY" SIEPRAW 
SIEPRAW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączono tylko sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego. 

838 11982115 
TOWARZYSTWO SPORTOWE 

LISKOWIAK 
LISKÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

dołączone dokumenty stanowią 
informację dodatkową do 

sprawozdania finansowego. 

839 12000477 KLUB ŻEGLARSKI PERKOZ ŁODYGOWICE 

Z dołączonego sprawozdania 
finansowego nie wynika kwota 

dotacji wpisana we wniosku – brak 
potwierdzenia kwoty otrzymanych 

dotacji ze środków publicznych 
Niespójności pomiędzy Programem 

zadania a zakresem rzeczowym 
zadania dot. terminu realizacji 
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840 12006502 
JAWORZNICKIE SOWARZYSZENIE 
PIŁKARSKIE "SZCZAKOWIANKA" 

JAWORZNO 
Brak sprawozdania finansowego 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

841 11066562 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"HETMAN RECZ" 
RECZ 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

Klub dołączył tylko informację o 
wydatkach z otrzymanych dotacji. 

842 11750456 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

COSMOS W JÓZEFOWIE 
JÓZEFÓW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych 

843 11957671 KLUB SPORTOWY STAL PLESZEW PLESZEW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

844 11997804 
MIEJSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY ZNICZ KŁOBUCK  
KŁOBUCK  

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu).  
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845 11997205 KLUB SPORTOWY FUKS GARKI GARKI 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (12 

500 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (13 500 zł) 

846 11990251 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU 

SPORTU PRZEMYŚL 
PRZEMYŚL 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (40 

500 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (50 450 zł) 

847 11615358 MKS LZS ORZEŁ GULCZ GULCZ 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (16 

900 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (26 900 zł) 

848 11879275 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 

STOWARZYSZENIE SPORTÓW 
GIMNASTYCZNYCH 

KIELCE 

liczba członków Klubu do 18-go 
roku życia: 17, liczba uczestników 
zajęć objętych zadaniem: 250-nie 
wyjaśniono skąd Klub pozyska te 

osoby. 

849 11969020 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

AKADEMIA PIŁKARSKA 
CHAMPIONS RADZIONKÓW 

RADZIONKÓW 

Kwota dotacji określona we 
wniosku: 3000,00zł nie znajduje 

potwierdzenia w załączonym 
sprawozdaniu finansowym. 

850 11742207 LECHIA TENNIS CLUB GDAŃSK 

W sprawozdaniu finansowym 
wymieniono dotację z MSiT 

10000,00 zł oraz dotację z UMiG 
również 10000,00 zł, natomiast we 
wniosku wymieniono dotację za rok 

poprzedni tylko 10000,00 zł-
zaistniała niespójność. 

851 11908431 
AKADEMIA SPORTÓW WALKI 

NATAL GOLD TEAM 
STOWARZYSZENIE 

KATOWICE 
Brak dodatkowej informacji o 

kwocie (braku) przyznanych dotacji 
ze środków publicznych. 
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852 11994936 
GMINNY KLUB PŁYWACKI 7 

ZDRÓJ TRZEBNICA 
TRZEBNICA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

informacje do sprawozdania za 
2018r.). 2. Brak danych:  imion, 

nazwisk i funkcji osób wchodzących 
w skład zarządu na zaświadczeniu 

sporządzonym na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu). 

853 11736697 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"HUTNIK" PIEŃSK 
PIEŃSK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 

podaną we wniosku (65.500,00 zł) a 
kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (67.941,08 

zł).  

854 11918747 
OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE 

KULTURY FIZYCZNEJ ORZEŁ 
SIDZINA 

KRAKÓW 

Do wniosku nie dołączono 
wymaganych dokumentów: 

sprawozdania finansowego, statutu 
oraz aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia/informacji 

sporządzonej na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy. 

855 11962344 
MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE 

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W 
JANIKOWIE 

JANIKOWO 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 50 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 65 

000,00. 
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856 11992261 
KLUB SPORTOWY NOTECIANKA 

PAKOŚĆ 
PAKOŚĆ 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak informacji o 
liczbie zawodników w klubie w pkt. 

X wniosku. 

857 11905921 LKS WIAR HUWNIKI HUWNIKI 

Dołączona do wniosku decyzja ze 
starostwa nie zawiera informacji o 

osobach wchodzących w skład 
zarządu klubu. 

858 11750100 KLUB SPORTOWY "OGNIWO" PIWNICZNA-ZDRÓJ 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

859 11654933 TKKF OGNISKO "GRYF" BIAŁOGARD 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych - brak sprawozdania 

finansowego w rozumieniu art. 46 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, zawierające 
informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy (załączone w formie 
skanu), wniosek złożony w roku 

2020 zaś dołączono sprawozdanie 
finansowe  za rok 2018. 

860 11853031 
KLUB SPORTOWY "SKAWIANIN" 

SKAWA 
SKAWA 

Brak sprawozdania finansowego 
zawierającego informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych (lub 

dodatkowa informacja 
uzupełniająca) za ostatni rok 

obrachunkowy (załączone w formie 
skanu). 
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861 11885578 
UCZNIOWSKI KLUB NARCIARSKI 

"LAWORTA" 
USTRZYKI DOLNE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

862 12081791 KARKONOSKI KLUB JEŹDZIECKI JELENIA GÓRA  
nie dołączono skanów wymaganych  

dokumentów 

863 11427763 SADOWIEŃSKI KLUB ROWEROWY SADOWNE 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 17 000,00 zł , a kwota w 
sprawozdaniu finansowym i 

informacji uzupełniającej do bilansu 
pkt 4 i 5. to 19 000, 00 zł (17,000, 

00 zł + 2 000,00).  

864 11744136 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KADET 
SANDOMIERZ 

Niezgodność kwoty dotacji za 2019 
rok w sprawozdaniu finansowym 

(20 850 zł) i wniosku (600 zł). 

865 10949171 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ORZEŁ" W ZAWIDZU 
KOŚCIELNYM 

ZAWIDZ KOŚCIELNY 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

(załączonego w formie skanu). 
Załączono jedynie informację 
dodatkową do sprawozdania 

zawierającą deklarowaną kwotę 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. 

866 10895857 

UCZNIOWSKIINTEGRACYJNY 
KLUB ŁYŻWIARSTWA 

FIGUROWEGO "PIRUETTE-
OPOLE" 

OPOLE 
Brak potwierdzenia w spr. 

finansowym kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku 

867 11765042 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "INA" RECZ 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

Klub dołączył tylko informację o 
przyznanych dotacjach 

868 11891870 LKS CZARNI PRZEDWOJÓW LUBAWKA 
Brak wymaganych programowo 

załączników skanów dokumentów. 
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869 11908489 
KLUB SPORTOWY GÓRNIK 

KŁODAWA 
KŁODAWA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. w rozumieniu art. 46 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 

870 11942718 KLUB SPORTOWY FIGHT HOUSE NOWY SĄCZ 

Brak sprawozdania finansowego z 
którego wynika kwota dotacji za rok 

poprzedni, brak statutu Klubu 
umożliwiającego weryfikacje 

reprezentacji Klubu właściwą do 
zaciągania zobowiązań 

majątkowych. 

871 11891170 KLUB SPORTOWY GOKKEN CHWASZCZYNO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu).  

872 11952383 
UCZNIOWSKI KLUB SPOTOWY 

GOS RASZYN 
RASZYN 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych w 2019 r. 

873 11985572 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

ZAKRĘT 
ZAKRĘT 

Błąd formalny. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy 
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874 12212014 
NOWOTOMYSKA AKADEMIA 

SZACHOWA 
NOWY TOMYŚL 

Błąd formalny. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy. 

875 11995810 KARATE KLUB WEJHEROWO WEJHEROWO 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono za2018 

r.). 

876 12233620 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KORYO MSZANA DOLNA 
MSZANA DOLONA 

Błędy formalne. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy. We wniosku 

wskazano jedynie jedną osobę 
uprawnioną do reprezentacji 

podczas gdy statut wymaga dwóch. 

877 11926042 KS LZS BRĄSZEWICE BRĄSZEWICE 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

rozliczenie zadania). 
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878 11985597 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

ŚLEDZIEJOWICE 
WIELICZKA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono za 2018 

r). 

879 11939416 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

GDOVIA 
GDÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączony dokument to 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego. 

880 11674080 
MLODZIEZOWY KLUB SPORTOWY 

GIMNAZJON APIN WYSZKOW  
WYSZKOW 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

881 11061058 
KARKONOSKI KLUB SPORTOWY 

JELENIA GÓRA 
JELENIA GÓRA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
Załączono jedynie informacje 
dodatkową do sprawozdania 

finansowego.  

882 12225465 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PIĄTKA" 
PIASECZNO brak załączników w formie skanów 

883 11950837 
GMINNY KLUB SPORTOWY 
POLONUS W KAZIMIERZU 

BISKUPIM 
KAZIMIERZ BISKUPI 

Brak sprawozdania finansowego i 
stosownej informacji o dotacji, brak 

wpisanej drugiej osoby 
reprezentującej klub 
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884 12228546 
STOWARZYSZENIE KULTURALNO-

SPORTOWE PEGAZ 
JANÓW LUBELSKI 

Błąd formalny. Rozbieżność dat 
rejestracji w KRS pomiędzy 

wnioskiem a załączonym wyciągiem 
z KRS. 

885 11943973 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

LEKKOATLETYCZNY "SPARTA" 
STALOWA WOLA 

STALOWA WOLA 
Do wniosku nie dołączono 

załączników. 

886 11821376 
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI 

OPTI CWM 
GDYNIA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 33 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 51 

500,00. 

887 11832631 
TOWARZYSTWO SPORTOWE 

"KUŹNIA" 
RYBNIK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 105 470,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 132 

470,00. 

888 11009971 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"BATORY" 
OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI 
brak sprawozdania finansowego  

889 11747431 
STOWARZYSZENIE SZKOŁA 

PŁYWANIA "ORKA" 
IŁAWA 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (25 000 zł) a 

wnioskiem (15 000 zł). Niespójna 
liczba uczestników zadania w pkt. VI 

i VII wniosku. 

890 11773237 
WIELICKO-GDOWSKA SZKOŁA 

WALKI PRIME 
WIELICZKA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. Ponadto nie 
załączono jednej ze stron statutu, 

na której wskazany jest sposób 
reprezentacji podmiotu w sprawach 

majątkowych. 
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891 11985364 
MIEJSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "POLAN" W ŻABNIE 
ŻABNO 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu). 2. Brak statutu 

wnioskodawcy (załączono część). 3. 
Brak pozostałych osób 

upoważnionych do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
- zapis w KRS. 

892 11744802 
MIĘDZSZKOLNY KLUB SPORTOWY 

" SIÓDEMKA " MYSŁOWICE 
MYSŁOWICE 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Do wniosku dołączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 

rok. 

893 11764855 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"JORDAN" 
ZAKLICZYN 

brak stron w statucie dołączono str. 
1,3,5 i 7. 

894 11923527 
LUDOWY KLUB SPORTOWY W 

IZDEBKACH 
IZDEBKI 

1. Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 2. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu). 
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895 11925684 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PANTERY 
DOPIEWO 

Wniosek odrzucony formalnie z 
powodu nieprawidłowo 
wypełnionego wniosku- 

uczestnikami zajęć oraz obozów 
sportowych zgodnie z programem 

Klub 2020 mogą być wyłącznie 
dzieci lub młodzież do 18 roku życia  

a we wniosku ujęto młodzież z 
rocznika  2000/2001 (liczba 
uczestników zadania i liczba 

zawodników w klubie taka sama).  

896 11944532 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"KŁYŻ" TARNOGÓRA 
NOWA SARZYNA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączone zostały dokumenty dot. 
rozliczenia/sprawozdania 

końcowego z wykonania zadania 
publicznego. 

897 11939804 
ŚRODOWISKOWY KLUB 

SPORTOWY UNIA NIEDOMICE 
NIEDOMICE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

898 11702805 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

MASZYCANKA MASZYCE 
SMARDZOWICE 

We wniosku ujęto kwotę dotacji za 
rok poprzedni 71 801,00 zł, 
natomiast w sprawozdaniu 

finansowym: 74701,00- istotna 
nieścisłość. 

899 11811753 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "GOKSIT" 
SUCHOWOLA 

SUCHOWOLA 
Brak sprawozdania finansowego za 
2019 rok. Dołączono sprawozdanie 

za rok 2018. 

900 11967176 
KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" 

LUBNIA 
LUBNIA 

brak załączonego sprawozdania 
finansowego za rok poprzedni w 

myśl art. 46 ustawy o 
rachunkowości, załączono jedynie 
oświadczenie o kwocie dotacji, jest 

to nie wystarczający dokument. 
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901 11833945 

ODDZIAŁ LUDOWEGO 
UCZNIOWSKIEGO KATOLICKIEGO 

KLUBU SPORTOWEGO LUKKS 
MIEDZIANA GÓRA 

MIEDZIANA GÓRA 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w decyzji o wypisie do 

ewidencji klubów sportowych oraz 
niespójność sposobu reprezentacji 

wpisanej we wniosku a składem 
zarządu wymienionej w decyzji 

902 11944353 KS GOLNICA RYCZYWÓŁ RYCZYWÓŁ 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji za rok poprzedzający 

złożenie wniosku wpisanej we 
wniosku (43 700 zł) a 

sprawozdaniem finansowym (60 
700 zł) 

903 11971011 
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY 

ODRA LUBIĄŻ 
LUBIĄŻ 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych 

904 10873139 LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST CZEKANÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

905 11836309 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

ZODIAK 
SOSNOWICA 

Kwota dotacji 20 000,00 zł wpisana 
we wniosek,  nie jest ujęta w 
sprawozdaniu, nie jest więc 

weryfikowalna- błąd merytoryczny. 

906 11815262 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

SPORTOWY "KARKONOSZE"-
SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA 

JELENIA GÓRA 

sprawozdanie finansowe załączono 
za 2018 r., podczas gdy wniosek 

przesłano 13.03.2020 r., 
sprawozdanie powinno być 

załączone za rok poprzedni czyli za 
2019- istotna niezgodność. 

907 11939009 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„SPÓŁDZIELCA „ GRABNO. 

GRABNO 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (15 000 zł) a 

wnioskiem (17 187, 83 zł). W 
dołączonym do wniosku 

zaświadczeniu ze starostwa brak 
składu zarządu klubu. 
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908 11969966 
STOWARZYSZENIE SPORTÓW 

WALKI "HUSARZ" 
WARSZAWA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono za 2018 

r.). 2. Niezgodność liczby 
uczestników pomiędzy programem 

zadania (pkt. VII) a zakresem 
dofinansowania – zakres rzeczowy 

zadania (pkt. VI). 

909 11525969 
OSTROŁĘCKA AKADEMIA PIŁKI 

NOŻNEJ 
OSTROŁĘKA 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (105 000 zł) a 

wnioskiem (102 000 zł). 

910 11797601 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"TEMPO 5" 
PRZEMYŚL 

Do wniosku nie zostały dołączone 
wymagane dokumenty:  - 
Sprawozdanie finansowe 
zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych; - 

Aktualny odpis lub wydruk 
komputerowy z Krajowego Rejestru 
Sądowego albo zaświadczenie lub 

informacja sporządzona na 
podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej 
wnioskodawcy; - Statut 

wnioskodawcy 

911 11682091 
KLUB SPORTOWY BOXING TEAM 

CHOJNICE 
CHOJNICE 

Brak Statutu wnioskodawcy 
załączonego w formie skanu. 
Sprawozdanie finansowe nie 

zawiera informacji o deklarowanej 
we wniosku kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych. 
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912 12004156 
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWO-TURYSTYCZNY 
"NIWA" 

ŁOMAZY 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w statucie. (we wniosku 
wymieniona jest jedna osoba, a 
wymagane są dwie osoby) Brak 

potwierdzenia w spr. finansowym 
kwoty otrzymanych dotacji 

wpisanej we wniosku  

913 11828953 
KLUB SPORTOWY PIRANIE 

OSIELSKO 
OSIELSKO 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku 

914 11286338 UKS-47 JUDO BUSHIDO-MORUS SZCZECIN 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej 
wnioskodawcy. Załączono jedynie 
decyzje po rozpatrzeniu wniosku o 

dokonanie wpisu zmian do 
ewidencji, bez wskazania 

pierwotnej daty wpisu klubu do 
ewidencji.  
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915 11755973 K.S. PIENINY SZCZAWNICA SZCZAWNICA 

Do wniosku nie zostały dołączone 
wymagane dokumenty tj.: - 

Sprawozdanie finansowe 
zawierające informację o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych (lub 

dodatkowa informacja 
uzupełniająca) za ostatni rok 

obrachunkowy (załączone w formie 
skanu); - Aktualny odpis lub wydruk 
komputerowy z Krajowego Rejestru 
Sądowego albo zaświadczenie lub 

informacja sporządzona na 
podstawie ewidencji właściwej dla 

formy organizacyjnej 
wnioskodawcy, umożliwiające 

weryfikację daty wpisu do KRS lub 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy oraz 
zawierające imiona, nazwiska i 

funkcje osób wchodzących w skład 
zarządu (załączony w formie skanu); 
- Statut wnioskodawcy (załączony w 

formie skanu  

916 11803285 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

REKORD CHLUDOWO 
CHLUDOWO 

dołączono cześć sprawozdania z 
realizacji zadania publicznego, nie 

dołączono sprawozdania 
finansowego z działalności Klubu za 

rok poprzedni- istotny błąd 
formalny. 
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917 11996250 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

KARPIK KOPANICA 
KOPANICA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono protokół 

komisji i mail-inf. o dotacji). 2. 
Liczba uczestników w ramach 

Programu Klub jest większa niż 
zadeklarowana liczba wszystkich 
zawodników w klubie do 18 roku 

życia (pkt. X). 3. Brak drugiej osoby 
upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania 
oświadczeń woli i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych 
(pkt IV. 2) - zapis w statucie. 

918 11946327 
KLUB SPORTOWY ,,ORLIK" 

NOWODWÓR 
NOWODWÓR 

Dołączona do wniosku decyzja o 
wpisie do ewidencji nie zawiera 
imion, nazwisk oraz funkcji osób 
wchodzących w skład zarządu. 

919 11997550 
PODHALAŃSKI KLUB 

ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO 
ZWYRTANY 

CZARNY DUNAJEC 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono za 2018 

r.). 

920 11847320 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU GMINY KOLSKO 

KOLSKO 

W punkcie VI wniosku dot. terminu 
prowadzenia zajęć wpisano daty: od 

2020-08-02 do 2020-08-11, 
natomiast w punkcie VII dot. opisu 

realizacji zadania podano daty 
realizacji zajęć sportowych: 

od.1.05.2020 r. do 31.10.2020 r., co 
stanowi istotny błąd wniosku. 
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921 11904668 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY CIECHÓW 
CIECHÓW   

1. Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 17 500,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 47 

920,00. 2. Niezgodność daty 
realizacji zadania pomiędzy 

programem zadania (pkt. VII) a 
zakresem dofinansowania – zakres 

rzeczowy zadania (pkt. VI).   

922 11975559 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

FAIR PLAY 
RZEZAWA 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Brak 
informacji dodatkowej o kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych.  

923 11987788 
STOWARZYSZENIE EKOLOGIA I 

ŻAGLE 
KRAKÓW 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono za2018 

r.). 2. Niezgodność pomiędzy 
programem zadania a zakresem 
rzeczowym zadania dot. terminu 

organizacji obozu. 
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924 11933888 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SPARTAKUS" 
RADKÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 

aktualnego odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu).  

925 11841784 SAMSON SAMSONÓW SASMONÓW 

Załączone sprawozdanie finansowe 
jest sprawozdaniem z realizacji 
zadania publicznego, nie jest 
natomiast sprawozdaniem 

finansowym z działalności Klubu za 
rok poprzedni 2019 czyli nie spełnia 

wymogów art. 46 ustawy o 
rachunkowości co stanowi błąd 

formalny. 

926 11996613 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"REDŁOVIA" 
ŁĘGI 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono za 2018 r.). 
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927 11937181 KLUB SPORTOWY "ORLICZ 1924" SUCHEDNIÓW 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu).  

928 12003131 
MAZOWIECKO-PODLASKI KLUB 

KARATE 
CIECHANOWIEC 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku 

929 11680597 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY GROT" 
ZABIERZÓW 

niezgodna kwota dotacji za rok 
2019 

930 11798385 
BIELAWSKI KLUB SPORTOWY 

SWIM TEAM BIELAWA 
BIELAWA 

Błędnie rozpisana kalkulacja 
kosztów finansowych we wniosku 

931 11687168 KLUB SPORTOWY BIBICZANKA BIBICE 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(111 333,33 zł) a spr. finansowym 

(121 333,33 zł) 

932 11752687 AKADEMIA PIŁKARSKA CHOJNIK JELENIA GÓRA 
Brak potwierdzenia w spr. 

finansowym kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku 

933 11943091 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PEGAZ" W PRZYKONIE 
PRZYKONA 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w zaświadczeniu o wpisie do 
ewidencji klubów sportowych jaką 

podano we wniosku. 

934 11894711 
MIĘDZYSZKLNY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY ŻAKI 
SZCZECIN 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 
bilansu) dołączono tylko wyciąg z 

konta 

935 11997723 
LUDOWO-GÓRNICZY KLUB 

SPORTOWY 38 PODLESIANKA 
KATOWICE 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku 

936 11789932 
PIOTRKOWSKA SZKOŁA SZTUK 

WALKI "TOM CENTER" 
PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI 
brak informacji o kwocie dotacji 

937 11926209 KLUB SPORTOWY POLANIK 
PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI 

w sprawozdaniu finansowym ne 
została ujęta kwota dotacji w 

wysokości: 6 tysięcy, wymieniona 
we wniosku. Nie jet możliwa 

weryfikacja tej kwoty co stanowi 
istotny błąd. 
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938 11905217 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

GORLICE 
GORLICE 

w sprawozdaniu finansowym ujęto 
dotację w kwocie 67 tys. z UM oraz 

10 tys. z Ministerstwa - z czego 
wynika, że łączna kwota dotacji to 
77 tys., natomiast we wniosku za 

rok poprzedni kwotę dotacji 
wymieniono: 67 tys.- jest to błąd 

formalny wniosku. 

939 11643069 
LESZCZYŃSKI KLUB 

LEKKOATLETYCZNY "KROKUS" W 
LESZNIE 

LESZNO 

Nie spójność dokumentów. We 
wniosku wpisano kwotę dotacji: 32 

tysiące, natomiast w informacji 
dodatkowej do sprawozdania 

finansowego: 34 tys. dotacji za rok 
2019. 

940 11544983 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

SZÓSTKA RAWICZ 
RAWICZ 

Nie dołączono statutu oraz 
dokumentu zawierającego imiona i 

nazwiska członków zarządu- 
reprezentacji Klubu nie można 

zweryfikować. We wniosku wpisano 
kwotę dotacji za rok poprzedni: 52 

830,32, natomiast w informacji 
dodatkowej do Rachunku zysków i 

strat podano kwotę dotacji: 
82489,74 zł. Zaistniała więc istotna 

niespójność. 

941 11934965 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DELFINEK CHODZIEŻ 
CHODZIEŻ 

Brak załączonego statutu co 
uniemożliwia weryfikacji 

reprezentacji Klubu w zakresie 
zobowiązań finansowych. W 
zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji Starosty lub w innym 
dokumencie takiej informacji 

brak.Sprawozdanie finansowe nie 
spełnia wymogów art. 46 ustawy o 

rachunkowości. 
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942 11941473 KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" RADWANICE 

załączono sprawozdanie z 
wykonania dotacji udzielonej z 

budżetu Gminy Radwanice. Ujęto w 
tym sprawozdaniu kwotę dotacji: 

77700,96 zł podczas gdy we 
wniosku wpisano: 77000,00 zł- co 

stanowi nieścisłość. Sprawozdanie z 
wykonania dotacji nie jest 

sprawozdaniem finansowym w myśl 
art. 46 ustawy  o rachunkowości, w 

którym chodzi o sprawozdanie z 
działalności Klubu. 

943 11947441 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

ŻAKI TACZANÓW 
PLESZEW 

Sprawozdanie finansowe nie 
spełnia wymogów art. 46 ustawy o 
rachunkowości. Wymieniona kwota 
sprawozdania 50 283,00 zł zawiera 
w sobie dotacje, ale pozostał kwota 

nie wiadomo czego dotyczy. 
Dopisano kwotę dotacji ręcznie, nie 

wynika ona z danych ujętych w 
sprawozdaniu.  

944 11998048 UKS CARRAMBA KATOWICE 
Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych.   

945 12001299 KLUB SPORTOWY STOP AND GO  WARSZAWA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (dołączono tylko 

oświadczenie o otrzymanych 
dotacjach) Ponadto niespójność 

kwoty pomiędzy wnioskiem (12 500 
zł) a kwotą wymienioną w 

oświadczeniu (12 309,14 zł) 

946 11902581 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

W KOBYLANCE 
KOBYLANKA 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (17 

000 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (27 000 zł) 

947 11881809 
PARAFIALNY KLUB SPORTOWY 

"VICTORIA" 
POCZESNA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu) dołączono tylko 
sprawozdanie z wykonania zadania 
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948 12004254 
LUDOWY KLUB SPORTOWY CISY 

NAŁĘCZÓW 
NAŁĘCZÓW 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku Osoby 
upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy, składania 
oświadczeń woli i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych 
wpisane we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w statucie. (we wniosku 
wymieniona jest jedna osoba, a 

wymagane są dwie osoby) 

949 11992079 KS TĘCZA BRZEZIA ŁĄKA BRZEZIA ŁĄKA 

Brak wymienionego zarządu w 
wyspie z ewidencji klubów 

sportowych Niespójności pomiędzy 
Programem zadania, liczbą 

zawodników w klubie do 18 r ż., i 
zakresem rzeczowym zadania dot. 

liczby zawodników  

950 11806427 UKS "BEKAWIANKA" BYDGOSZCZ 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 

podaną we wniosku (4.807 zł) a 
kwotą wynikającą ze sprawozdania 
finansowego  za 2019 r. (14.807 zł). 

951 11986457 
GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE 
ZESPOŁY SPORTOWE W LUBRZY 

LUBRZA 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

952 11794317 
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY 

"SPRZĄŚLA" W SUPRAŚLU 
SUPRAŚL 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(11 500 zł) a sprawozdaniem 

finansowym (13 924,54 zł) 

953 11762085 
MIEJSKI UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "FUTBOL" RAWA 
MAZOWIECKA 

RAWA MAZOWIECKA 

Brak w dołączonej do wniosku 
decyzji o wpisie do ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy, informacji 

zawierającej imiona, nazwiska i 
funkcje osób wchodzących w skład 

zarządu.   
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954 11714747 
STOWARZYSZENIE PROMOCJI 

SPORTU  
NOWY TARG  

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (17.000 zł) a 

kwotą wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (19.000 zł). 

955 11944085 
SZKOLNY KLUB SPORTOWY 137 

DELFIN - ŁÓDŹ 
ŁÓDŹ 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych, ze 
sprawozdania finansowego za 2019 

r. nie można odczytać kwoty 
przyznanych dotacji w 2019 r. 

956 11894136 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DWÓJKA 
GARWOLIN 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (25 000 zł) a 

wnioskiem (10 000 zł). 

957 11299022 KLUB JEŹDZIECKI RADUSZYN 
MUROWANA 

GOŚLINA 

liczba uczestników zajęć określona 
we wniosku: 18 osób przewyższa 

liczbę członków klubu: 10 osób. Nie 
wyjaśniono skąd pozyskano 

pozostałych uczestników, nie 
wspomniano o jakimkolwiek 

naborze. Stanowi to błąd 
merytoryczny. 

958 11752713 KLUB SPORTOWY PIAST CHĘCINY CHĘCINY 

Wykazana we wniosku kwota 
dotacji ze środków publicznych jest 
niższa niż kwota dotacji wykazana w 

informacji do sprawozdania 
finansowego. Wniosek i załączone 

dokumenty są niespójne. 

959 10871211 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"DZIESIĄTKA" PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 10 W 

SIERADZU 

SIERADZ 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono tylko 

dodatkową informację). 

960 11972023 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

HORYZONT MEŁNO 
MEŁNO 

Brak wymaganych załączników do 
wniosku zgodnych z wytycznymi 

Programu Klub 2020. 
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961 10932256 LKS PLON W KAWĘCZYNIE KAWĘCZYN 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Kwota podane we wniosku 
niezgodna z informacją dodatkową, 

która powinna być dołączona do 
sprawozdania finansowego. 

962 11772078 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"DZIEWIĄTKA" W KUTNIE 
KUTNO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). We 

wniosku wskazano osobę 
nieupoważnioną do zaciągania 

zobowiązań majątkowych (trener 
nie jest upoważniony)  

963 11995521 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W 

KOTOWEJ WOLI 
KOTOWA WOLA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

rozliczenie zadania). 2. Brak drugiej 
osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy, 
składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
- zapis w statucie. 
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964 11849979 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

SKALNIAK KROCZYCE  
KROCZYCE 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

rozliczenie zadania). 2. Niespójność 
pomiędzy statutem, a 

zaświadczeniem z ewidencji nt. 
osób upoważnionych do 

reprezentacji. 

965 11736221 
KLUB SPORTOWY 

"INDYWIDUALNA SZKOŁA 
FUTBOLU POGOŃ BARLINEK" 

BARLINEK 

Podana we wniosku kwota dotacji 
jest niezgodna z informacją 

finansową wykazującą wysokość  
otrzymanych przez Wnioskodawcę 

w 2019 roku dotacji. Wniosek i 
załączone dokumenty nie są spójne. 

966 11822445 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SMYK" 
BIELDKO-BIAŁA 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (14 000 zł) a 

wnioskiem (4 000 zł). 

967 11828284 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

WSPIERANIA EDUKACJI SPINAKER 
W GRUDZIĄDZU 

GRUDZIĄDZ 

Wniosek przesłano w 2020 r., 
należało więc dołączyć 

sprawozdanie za rok poprzedni 
2019, niestety załączono 

dokumenty finansowe za 2018 r., 
dodatkowo w sprawozdaniu nie 
ujęto kwoty dotacji, nawet jeśeli 

ujęta kwota we wniosku wynosi  "0" 
powinna posiadać potwierdzenie w 

omawianym sprawozdaniu. 

968 11873168 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"JEDYNKA" 
CZARNKÓW 

W przedstawionym przez klub 
zaświadczeniu  o wpisie do 

ewidencji uczniowskich klubów 
sportowych widnieje data wpisu 

16.01.2018 r. - brak 
udokumentowanej działalności 

klubu co najmniej 3 lata przed datą 
złożenia wniosku 
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969 11846690 ZJEDNOCZENI ZARÓW ŻARÓW 

W sprawozdaniu finansowym nie 
występuje kwota dotacji ujęta we 

wniosku za rok poprzedni, co 
uniemożliwia weryfikację tej kwoty, 
nie załączono również żadnej innej 

informacji dot. kwoty dotacji, co 
stanowi istotny błąd. 

970 11956157 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"BESKID" GILOWICE-RYCHWAŁD 
GILOWICE 

Brak załączonych do wniosku 
dokumentów wymaganych przy 

aplikacji elektronicznej, określonych 
w rozdziale IX pkt 4  treści 

programu, co stanowi istotny błąd 
formalny. 

971 11970415 MUKS WŁÓKNIARZ PABIANICE PABIANICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

Załączono krotki bilans z którego 
nie wynikają kwoty dotacji 

wymienione we wniosku- nie jest 
więc możliwe ich zweryfikowanie co 

stanowi istotny błąd wniosku. 

972 11437712 
STOWARZYSZENIE SPORTOWO - 
REKREACYJNE AKADEMIA PIŁKI 

NOŻNEJ 
KNURÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 
Załączono jedynie "Informację 

dodatkową do bilansu", jednak brak 
bilansu. 
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973 11562397 
MISYJNY KLUB SPORTOWO-
REKREACYJNY "CENTRUM" 

DZIĘGIELÓW 
DZIĘGILÓW 

przedstawiono bilans na dzień 
31.12.2019 w tytule jednak w treści 

ujęto lata: 2017 i 2018. 
Sprawozdanie nie zawiera 

informacji o kwocie dotacji co 
uniemożliwia weryfikację.  Liczba 
uczestników zadania to 18 osób, 

natomiast liczba czoków Klubu do 
18-go roku życia to 3 osoby-nie 

wyjaśniono w jaki sposób zostaną 
pozyskane pozostałe osoby. 

974 11671653 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

UKS "TRÓJKA" ZABRZE 
ZABRZE Brak sprawozdania finansowego. 

975 11920279 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"MIROSTOWICZANKA" 
MIROSTOWICE 

DOLNE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

976 11860882 LKS"SKAWA"JAROSZOWICE JAROSZOWICE 

Brak wyodrębnionej kwoty dotacji 
w sprawozdaniu finansowym (brak 
możliwości zweryfikowania kwoty 

wpisanej we wniosku). 

977 11956198 
KLUB PIŁKARSKI "WARTA" 

SIERAKÓW 
SIERAKÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (102.000 zł) a 
kwotą wynikającą ze sprawozdania 

finansowego za 2019 r. (112.000 zł). 

978 11998621 
OKRĘGOWY ZWIĄZEK KARATE 

TRADYCYJNEGO 
GDAŃSK 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono za 2018 r). 

979 11859725 
LUDOWY KUB SPORTOWY 

'ODRA' 
NIETKÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 

w 2019 r. podaną we wniosku a 
kwotą dotacji ujętych w 

sprawozdaniu finansowym za 2019 
r.  

980 11897253 
STARGARDZKIE TOWARZYSTWO 

CYKLISTÓW 
STARGARD 

Brak potwierdzenia w 
sprawozdaniu finansowym, bądź w 

informacji dodatkowej kwoty 
otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wpisanej we 

wniosku.   
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981 11697398 
UCZNIOWSKI KLUB NARCIARSKI 

MELAFIR 
CZARNY BÓR 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: brak sprawozdanie 
finansowe w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączone w formie 
skanu) - załączono sprawozdanie za 
rok 2018, wniosek składany był w 

roku 2020. 

982 11433412 KLUB SPORTOWY LIBERO POWIDZ 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: zaświadczenie i decyzja 

od Starosty nie zawiera imion, 
nazwisk i funkcji osób wchodzących 

w skład zarządu;  

983 11675657 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"MIEDZANKA" 
MIEDZNA 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (20 000 zł) a 

wnioskiem (15 000 zł). 

984 11900386 
STOWARZYSZENIE "KOBIECY 
KLUB PIŁKARSKI" MIKOŁÓW 

MIKOŁÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono zestawienie wydatków w 

roku 2019). 

985 11787856 
AKADEMIA TAEKWON-DO 

LUTYNIA 
LUTYNIA 

Niezgodność zakresu 
merytorycznego z Programem 

KLUB. Podano w opisie "program 
zadania ", że uczestnikami zadania 

będą osoby dorosłe 18 lat+. 
Program adresowany jest do osób, 
które nie ukończyły 18 roku życia. 

986 11997888 UKS DRAGON FIGHT CLUB SOCHACZEW 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (55 

300 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (63 800 zł) 
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987 11964839 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PIĄTKA" 
OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI 

Rozbieżności w dacie i numerze 
rejestracji Klubu we właściwym 

rejestrze dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy. Za załączonego 
sprawozdania finansowego nie 

wynika jasno za jaki rok 
obrachunkowy zostało sporządzone 

(brak danych za rok poprzedni,  
brak roku obrachunkowego w 

nagłówku). 

988 11926658 UKS OLIMP PORĘBA PORĘBA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. Załączony dokument to 

wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego a kwota wskazana we 

wniosku niezgodna z kwotą 
wskazaną ww informacji. 

989 11930388 
KLUB SPORTOWY CLESCEVIA 

KLESZCZEWO 
KLESZCZEWO 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (70.000 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (70.400 zł). 

15. W zaświadczeniu/decyzji w 
sprawie wpisu do ewidencji 

uczniowskich klubów sportowych  
brak informacji, że klub istnieje 

minimum trzy lata. Jest to wymóg 
konieczny do uzyskania 

dofinansowania w ramach 
programu Klub. 

990 11761006 
ATLETYCZNY KLUB SPORTOWY W 

MYŚLIBORZU 
MYŚLIBÓRZ 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych za 2019 r. z 
załączonego sprawozdania 

finansowego za 2019 r. nie wynika 
kwota podana we wniosku. 

991 11965222 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

WARA 
NOZDRZEC 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie w pkt. X 

wniosku. 

992 11846882 
 KLUB STRZELECKI 
"LESNA"LESZNO 

LESZNO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości,  

za ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego  w formie skanu), co 

stanowi naruszenie zasad 
programu: Rozdział X pkt. 4, ppkt. 

2). 
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993 11998814 KLUB RUGBY MIEDZIOWI LUBIN LUBIN 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

994 11902194 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

GIMNAZJUM ISTEBNA 
ISTEBNA 

1. Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych. 2. Błąd 

merytoryczny: smartfony, kamizelki 
oraz walizka LUDMO nie jest 

sprzętem, ani sprzętem 
pomocniczym niezbędnym do 

prowadzenia szkolenia sportowego. 

995 11600941 
UCZNIOWSKI KLUB SPOROWY 

"PIĄTKA" ŁUKÓW 
ŁUKÓW 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie w pkt. X 

wniosku. 

996 11790523 

STOWARZYSZENIE KULTURY 
FIZYCZNEJ WSPIERANIA 

MŁODYCH TALENTÓW 100-LAT 
CRACOVIA 

KRAKÓW 

Z dołączonego sprawozdania 
finansowego nie wynika kwota 

dotacji wpisana we wniosku – brak 
potwierdzenia kwoty otrzymanych 

dotacji ze środków publicznych 

997 12001688 LKS GRODZISKO RACIECHOWICE RACIECHOWICE 

Dołączono sprawozdanie finansowe 
za 2017 r. Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 
w KRS. (we wniosku wymieniona 
jest jedna osoba, a wymagane są 

dwie osoby)  

998 11679527 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

BRZOZOVIA BRZOZÓW 
BRZOZÓW 

 Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie do 18. roku 

życia - nie wypełniona tabela. 

999 11787794 UKS UNIA HAJNÓWKA HAJNÓWKA 

Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (17 000 zł) a 

wnioskiem (10 000 zł). 
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1000 11953381 
ŚRODOWISKOWY KLUB 
SPORTOWY KOLEJARZ 

CZEREMCHA 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu). 

1001 11911531 
STOWARZYSZENIE GMINNY KLUB 

SPORTOWY ORZEŁ KAWĘCZYN 
KAWĘCZYN 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

1002 11884022 
KLUB SZACHOWY CAISSA-PION 

ZIELONA GÓRA 
ZIELONA GÓRA 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

dołączono tylko oświadczenie o 
wydatkach z otrzymanych dotacji 

1003 11900098 UKS ORZEL WARSZAWA 
Brak sprawozdania finansowego za 

2019 r. Ogólny program zadania  

1004 11964862 SPORT TEAM WARSZAWA 

liczba uczestników w ramach 
Programu Klub (określona w 

punkcie VI: 25) jest większa niż 
liczba zawodników w klubie do 18 

r.ż, (określona w punkcie X 
wniosku: ) uczestników). W treści 

wniosku nie występuje zapis o 
naborze uczestników. 

1005 11509677 
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 

RYKI 
RYKI 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). Jako 
osobę upoważnioną do 

reprezentacji Klubu wpisano Pana 
Marcina Nurzyńskiego, nie 

oznaczając funkcji jaką pełni w 
Klubie. Brak mozliwości weryfikacji 
prawidłowej reprezentacji Klubu.   
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1006 11972373 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"SAN" GORZYCE 
GORZYCE 

niespójność kwoty dotacji 
wymienionej we wniosku za rok 
2019 w wysokości: 45 000,00 z 

danymi zawartymi w sprawozdaniu 
finansowym-kwota taka nie 

występuje. W sprawozdaniu brak 
zapisu dotyczącego dotacji co 
prowadzi do braku możliwości 
weryfikacji podanej ww. kwoty  

1007 11841024 KLUB SPORTOWY MANASTERZ MANASTERZ 

1. Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 
klubu). 2. Niespójność pomiędzy 

kwotą otrzymanych środków 
publicznych. Kwota zadeklarowana 

we wniosku i w dodatkowej 
informacji to 35 000,00, a kwota w 

sprawozdaniu finansowym to 25 
000,00.   

1008 11723069 KLUB SPORTOWY KŁOS PEŁCZYCE PEŁCZYCE 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: błędnie wypełniony 

formularz wniosku w segmencie -  
Łączna liczba uczestników zajęć 

i/lub obozu sportowego wpisano 0 
plus 1 osoba prowadząca, brak 

możliwości odczytania 
załączników(statut, 

zaświadczenie/KRS, sprawozdanie 
finansowe) 

1009 11862132 
BASEBALLOWY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY "WILKI 
WITNICA" 

WITNICA 

1.Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, z informacją o 

deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 
ostatni rok obrachunkowy. 2. W  
zaświadczeniu  sporządzonym na 

podstawie ewidencji właściwej dla 
formy organizacyjnej 

wnioskodawcy, brak informacji 
umożliwiającej weryfikację daty 

wpisu do  ewidencji.  
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1010 11894605 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

JUTRZENKA-JUNIOR 
CEGŁÓW 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty dotacji ze środków 

publicznych za ubiegły rok w 
sprawozdaniu finansowym. 

1011 11902629 PKS ARKA BABICE BABICE 

Brak potwierdzenia w 
sprawozdaniu finansowym kwoty 
otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wpisanej we 

wniosku (114 858,00 zł.).  

1012 11511794 
KLUB SPORTÓW WALKI VALIANT 

GOLD TEAM DRAWSKO 
POMORSKIE 

DRAWSKO 
POMORSKIE 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: brak sprawozdania 

finansowego w rozumieniu art. 46 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, zawierające 
informację o deklarowanej kwocie 

przyznanych dotacji ze środków 
publicznych za ostatni rok 

obrachunkowy (załączonego w 
formie skanu   

1013 11772100 
STOWARZYSZENIE ŁUCZNICZE 

ACHILLES 
DOBCZYCE Brak dołączonego statutu 

1014 11967258 
STOWARZYSZENIE "KLUB 

BIEGACZA WARTA" 
PAJĘCZNO 

Brak statutu wnioskodawcy 
załączonego w formie skanu.  

1015 11439984 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" 

ŁAŃCUT 

brak załączonych dokumentów, 
sprawozdania finansowego, 

wyciągu z ewidencji/ krs oraz 
statutu.  

1016 11796433 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY "MUKS 21" 

PŁOCK 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

1017 11930224 
SZKÓŁKA PIŁKARSKA MŁODE LWY 

MSZANOWO 
MSZANOWO 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu) dołączono tylko 
oświadczenie o braku dotacji 

1018 11946589 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DWÓJKA ŁUKÓW 
ŁUKÓW 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. (rachunku zysku i strat oraz 

bilansu) dołączono tylko 
oświadczenie o braku dotacji 
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1019 12004405 KLUB SPORTOWY ISKRA STOLEC STOLEC 

Brak sprawozdania finansowego 
(bilansu oraz rachunku zysku i strat) 

dołączono tylko zestawienie 
wydatków w excel 

1020 11924414 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

WARRIOR ZGORZELEC 
ZGORZELEC 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (41.000 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (43.000 zł). 

1021 11960886 
AKADEMIA TAEKWON-DO 

VIRTUS W ŁOMAZACH 
ŁOMAZY 

Kwota otrzymanej dotacji za rok 
poprzedni podana w informacji 

dodatkowej sprawozdania (str. 1) 
gdzie podano: kwotę pozyskaną z 

J.S.T- Jednostki Samorządu 
Terytorialnego: 16 200,00 oraz 
dotację z MSiT: 10 000,00 czyli 

łącznie: 26 200,00 zł jest niespójna z 
kwotą dotacji wymienioną we 

wniosku, tj. 16 200,00 zł, co stanowi 
błąd wniosku.  

1022 11858180 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ÓSEMKA" WEJHEROWO 
WEJHEROWO 

Błąd formalny. We wniosku zawarto 
informację o pobieraniu składek 

członkowskich lecz nie wskazano jej 
wysokości. 

1023 11686713 PROSPORT  BOBIĘCINO 

Błąd formalny. Rozbieżność kwot 
dotacji uzyskanych w 2019 r. 

pomiędzy wnioskiem a załączonym 
dokumentem. 

1024 11638583 KLUB SPORTOWY UNIA UJŚCIE UJŚCIE 

wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych: brak możliwości 

weryfikacji daty wpisu klubu do 
ewidencji,  niespójność pomiędzy 

kwotą otrzymanych dotacji. Kwota 
zadeklarowana we wniosku to 65 

000,00 zł, a kwota w sprawozdaniu 
finansowym to 94 000, 00 zł.  

1025 11826392 
KOLEJOWY KLUB SPORTOWY 

"UNIA" TCZEW 
TCZEW 

1. Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 47 850,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 57 
840,00. 2. Liczba uczestników w 

ramach Programu Klub jest większa 
niż zadeklarowana liczba wszystkich 

zawodników w klubie do 18 roku 
życia (pkt. X). 



 

                                                                                                         180 
 

1026 11735639 
UCZNIOWSKI MŁODZIEŻOWY 

KLUB SPORTOWY "OSTROWIA" 
W OSTRÓWKU 

OSTRÓWEK 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych -  brak aktualnego 

odpisu lub wydruku 
komputerowego z Krajowego 

Rejestru Sądowego albo 
zaświadczenie lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 
umożliwiające weryfikację daty 

wpisu do KRS lub ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy oraz zawierające 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączony w formie skanu)  

1027 11678144 STOWARZYSZENIE MIASTO JANA PISZ 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 10 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 17 

274,00. 

1028 11786501 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

BASKET 
PRASZKA 

Błąd formalny. W Amodicie nie 
załączono, żadnego z wymaganych 

dokumentów. 

1029 11988084 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

VICTORIA 
SKARYSZEW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

1030 11326530 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "BURSZTYN" 
LEWIN KŁODZKI 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 18 000,00 zł a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 25 

000, 00 zł . Niespójność 
dokumentów pojawia się również 

pomiędzy informacją dodatkową do 
sprawozdania a samym 

sprawozdaniem.  
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1031 11680574 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"CZWÓRKA" ALEKSANDRÓW 
ŁÓDZKI 

ALEKSANDRÓW 
ŁÓDZKI 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych - niespójność pomiędzy 

kwotą otrzymanych środków 
publicznych. Kwota zadeklarowana 

we wniosku to 30 000,00 zł, a 
kwota w sprawozdaniu finansowym 

to 40 000 00 zł. 

1032 11952748 UKS TOPÓR TENCZYN TENCZYN 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

1033 11764166 
OGÓLNOPOLSKIE 

STOWARZYSZENIE SHOTOKAN 
WARSZAWA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r.  

1034 11967235 

CENTRUM SZKOLENIA 
SPORTOWEGO DZIECI I 

MŁODZIEŻY "ORZEŁEK" W 
PRZEWORSKU 

PRZEWORSK 
Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

1035 11985846 
KLUB SPORTOWY PIŁKARZ 

PODŁĘŻE 
PODŁĘŻE 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie w pkt. X 

wniosku. 

1036 11981378 
STOWARZYSZENIE SPORTÓW 

WALKI CENTER-TEAM 
ODOLANÓW 

ODOLANÓW 

1. Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 8 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 18 
000,00. 2. Brak danych:  imion, 

nazwisk i funkcji osób wchodzących 
w skład zarządu na zaświadczeniu 

sporządzonym na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu). 

1037 11782584 RUGBY CLUB LECHIA GDAŃSK GDAŃSK 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 
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1038 11820017 
KOLEJOWY KLUB SPORTOWY 

'OLIMPIA" 
ZDUŃSKA WOLA 

Brak potwierdzenia kwoty dotacji ze 
środków publicznych z rok ubiegły 
w kwocie  0,00 zł w sprawozdaniu 

finansowym. Dołączono informacje 
dodatkową do sprawozdania 

finansowego za rok 2018 zamiast za 
rok 2019. 

1039 11396037 UKS ZEUS TRZEŚŃ TRZEŚŃ 

Błąd formalny. Rozbieżność daty 
rejestracji klubu deklarowanej we 

wniosku a wynikającą z załączonego 
dokumentu. 

1040 11964349 

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

PIOMAR TARNÓW OPOLSKI-
PRZYWORY W TARNOWIE 

OPOLSKIM 

TARNÓW OP 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 
to 10.000 zł a kwota wykazana w 

sprawozdaniu finansowym to 
53.600 zł. 

1041 12002484 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 
"ZIELONI" W MROWINACH 

MROWINY 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (14 

500 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (24 500 zł) 

1042 11796208 
ZAKOPIAŃSKI KLUB PIŁKARSKI 

"ASY" 
ZAKOPANE 

Błąd formalny. Brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierającego 

informację o wysokości 
deklarowanej kwoty przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy. 

1043 10937088 BYDGOSKI KLUB WIOŚLAREK BYDGOSZCZ 

Niespójność w terminie 
prowadzenia zajęć pomiędzy pkt VI 
wniosku a programem zadania - pkt 

VII . Niespójność kwoty dotacji ze 
środków publicznych za ubiegły rok 

między sprawozdaniem 
finansowym (48 745 zł) a 

wnioskiem (38 745 zł). 

1044 11671226 GKPW-59 
GORZÓW 

WIELKOPOLSKI 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu). 
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1045 11799162 
STOWARZYSZENIE SZACHOWE 

OLIMPIA GOLESZÓW 
GOLESZÓW 

Błąd formalny. Brak sprawozdania 
finansowego w rozumieniu art. 46 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierającego 

jednoznaczną informację o 
wysokości deklarowanej kwoty 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy. Załączono jedynie 
informację dodatkową dotyczącą 

dotacji przyznanej w bieżącym roku. 

1046 11873903 
ZGIERSKI KLUB SPORTOWY 

WŁÓKNIARZ 
ZGIERZ 

W zaświadczeniu/decyzji w sprawie 
wpisu do ewidencji uczniowskich 

klubów sportowych brak informacji, 
że klub istnieje minimum trzy lata. 

Jest to wymóg konieczny do 
uzyskania dofinansowania w 

ramach programu Klub. 

1047 11440296 KOSZYKARSKI KLUB OLEŚNICA  OLEŚNICA 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty przyznanych dotacji 2019 r. 

ze środków publicznych. Z 
załączonego sprawozdania 

finansowego za 2019 r. nie wynika 
jasno wysokość otrzymanych 

dotacji. 

1048 11938922 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ZALEW KIELCE" 
KIELCE 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

za 2019 r. 

1049 11994257 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

,,JASIOŁKA" JAŚLISKA 
JAŚLISKA 

1. Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych. 2. Liczba 

uczestników w ramach Programu 
Klub jest większa niż zadeklarowana 

liczba wszystkich zawodników w 
klubie do 18 roku życia (pkt. X). 

1050 12002552 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" 

RZESZÓW Brak dołączonego KRS 

1051 11977838 
KLUB 

SPORTOWY,,PRZYBYSZÓWKA" W 
RZESZOWIE 

RZESZÓW 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(45 000 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (51 901,34 zł). 
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1052 11971436 
MAZOWIECKI UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY SATORI 
LEGIONOWO 

Brak potwierdzenia w 
sprawozdaniu finansowym, bądź w 

informacji dodatkowej kwoty 
otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wpisanej we 

wniosku.   

1053 11448792 KLUB SPORTOWY RONIN TYCHY 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej 

wnioskodawcy,zawierającej imiona, 
nazwiska i funkcje osób 

wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

1054 11448770 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

,,SYGNECZÓW'' 
SYGNECZÓW 

niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych a 

sprawozdaniem, kwota 
zadeklarowana we wniosku to 35 
000,00 zł a kwota w sprawozdaniu 

finansowym za rok 2018 to 45 
000,00 zł. 

1055 11977239 
STOWARZYSZENIE "KLUB 

SPORTOWY SMYKÓW" 
SMYKÓW 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty przyznanych dotacji 2019 r. 

ze środków publicznych. Z 
załączonego sprawozdania 

finansowego za 2019 r. nie wynika 
jasno wysokość otrzymanych 

dotacji. 

1056 11719391 
ZIELONOGÓRSKI KLUB 
SPORTOWY KARATE  

ZIELONA GÓRA  

Brak statutu Klubu- załączone pliki 
zawierają niepełne odwzorowanie 

dokumentu. Na podstawie 
przesłanej dokumentacji brak 

możliwości zweryfikowania celów 
statutowych Klubu. 

1057 10998036 
HOKEJOWY UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY "NIEDŹWIADKI" 
GDYNIA 

Błąd formalny. Rozbieżność 
pomiędzy datą rejestracji klubą 

zawartą we wniosku a datą 
wynikającą z załączonego 

dokumentu. 
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1058 11969395 
SYCOWSKI KLUB SPORTOWY 

POGOŃ 
SYCÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (84.200 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (15.000 zł). 

1059 11839927 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

WARZYCE 
JASŁO 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono sprawozdanie za 2018 

r.). 

1060 11832119 LUDOWY KLUB SPORTOWY CIESZEWO 

Brak danych:  imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu na zaświadczeniu 
sporządzonym na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy (brak 

możliwości weryfikacji osób 
upoważnionych do reprezentacji 

klubu). 

1061 11748997 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"ALBATROS" 
SZUFNAROWA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). 

1062 11604628 
UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB 

SPORTOWY KSIĘŻAK W ŁOWICZU  
ŁOWICZ 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych - nie dołączono statutu 

organizacji w formie scanu. 

1063 11885039 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 

LUDOWY KLUB SPORTOWY 
"JUVENIA" GŁUCHOŁAZY 

GŁUCHOŁAZY 

Brak danych:  daty 
rejestracji/powstania Klubu;  imion, 
nazwisk i funkcji osób wchodzących 
w skład zarządu na zaświadczeniu 

sporządzonym na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu). 
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1064 11972411 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 45 

BUJAKÓW 
BUJAKÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu). Brak 
pełnego odwzorowania (3 strony z 
9) statutu wnioskodawcy (w formie 

skanu). 

1065 11980909 
LUDOWY KLUB KAJAKOWY 

DRZEWICA 
DRZEWICA 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (95 

000 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (113 530 zł) 

1066 12001046 
 ŁASKARZEWSKI KLUB 
SPORTOWY PROMNIK  

ŁASKARZEW 

Brak spr. finansowego (rachunku 
zysku i strat oraz bilansu) Dołączono 

CIT 8 z którego nie wynika kwota 
otrzymanych dotacji wpisana we 

wniosku. 

1067 11873355 KLUB SPORTOWY OLKUSZ OLKUSZ 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

1068 11977362 
STOWARZYSZENIE TENISOWE TIE 

BREAK 
WARSZAWA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie (braku) przyznanych dotacji 

ze środków publicznych.  Brak 
upoważnienia dla drugiej osoby 

wskazanej do podpisywania i 
zaciągania zobowiązań w imieniu 

Klubu (zapis w § 28 Statutu). 

1069 11690352 
KLUB SPORTOWY GMINA 

KOZŁOWO 
KOZŁOWO 

Błąd formalny. Niespójność 
pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 50 
000 zł, a kwota w sprawozdaniu 

finansowym to 60 000 zł. 

1070 11952724 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"SOKÓŁ" WOLA W WOLI 
WOLA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy.  
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1071 11869378 
TOMASZOWSKI KLUB KARATE 

TRADYCYJNEGO  
TOMASZÓW 

LUBELSKI 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 

wchodzących w skład zarządu.  Brak 
sprawozdania finansowego za 2019 

r.  

1072 11672245 
STAROGARDZKA FUNDACJA 

PROMOCJITAŃCA 
STAROGARD 

GDAŃSKI 

1.Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono spr. z 

2018 r.). 2. Niespójność pomiędzy 
programem zadania a zakresem 
rzeczowym zadania dot. terminu 

realizacji. 

1073 11958513 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"VICTORIA" ŻEGOCINA 
ŻEGOCINA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy.  

1074 11977064 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"CZTERNASTKA" 
WARSZAWA 

1. Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 80 329,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 106 

329,00. 2. Obóz sportowy musi 
odbywać się w innej gminie, niż ta 
w której prowadzone są  regularne 

zajęcia sportowe objęte 
programem.  
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1075 11434200 
LKS ŁUŻYCZANKA KUŹNICA 

GRABOWSKA 
KUŹNICA 

GRABOWSKA 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych - brak dodatkowej 

informacji o kwocie (20 000,00 zł)) 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych 

1076 11632962 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"SZUWAREK" 
HARTOWIEC 

Błąd formalny. Niespójność 
pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 0 zł, 
a kwota w sprawozdaniu 
finansowym to 4 200 zł. 

1077 11808671 
KS TS WARMIA LIDZBARK 

WARMIŃSKI 
LIDZBARK 

WARMIŃSKI 

Wykazana we wniosku kwota 
dotacji nie jest potwierdzona w 
sprawozdaniu finansowym, w 

którym podano wysokość darowizn 
i dotacji łącznie, w związku z czym 

nie można określić wysokości 
otrzymanych przez wnioskodawcę 

dotacji.  

1078 11736885 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"PROSNA" GRABÓW 
GRABÓW NAD 

PROSNĄ 

Wysokość środków w ramach 
dotacji uzyskanych w 2019 r. we 

wniosku i sprawozdaniu 
finansowym jest niezgodna 33 000 / 

48 000. 

1079 11607884 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"SPÓŁDZIELCA" KOBYLIN 
KOBYLIN 

Błąd formalny. Niespójność 
pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 
46 037,61 zł a kwota w 

sprawozdaniu finansowym to 45 
500. 

1080 11808030 OLECKI KLUB WODNY OLECKO 

Brak aktualnego sprawozdania 
finansowego, wniosek został 

złożony w 2020 r. sprawozdanie 
powinno być z 2019 r., brak 
wskazanej drugiej osoby do 

reprezentacji 

1081 11935001 
MIEJSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY ZACHÓD SOBÓTKA 
SOBÓTKA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (24.000 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (28.000 zł). 

1082 11450176 LKS SĘP DROGINIA DROGINIA 

Wniosek odrzucony z przyczyn 
formalnych - brak dodatkowej 

informacji o kwocie (22 000,00 z ł)) 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych w 2019 roku.  
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1083 10994199 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ,, 

SPARTA" SYCEWICE 
SYCEWICE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 
ostatni rok obrachunkowy tj. 2019 

r. Załączone dokumenty dot. 
sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego. 

1084 11825915 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„TRZYNA-STKA” ZIELONA GÓRA 

ZIELONA GÓRA  

W zaświadczeniu/decyzji w sprawie 
wpisu do ewidencji uczniowskich 

klubów sportowych  brak 
informacji, że klub istnieje 

minimum trzy lata. Jest to wymóg 
konieczny do uzyskania 

dofinansowania w ramach 
programu Klub. 

1085 11970438 
SEJNEŃSKI KLUB SPORTOWY 

POMORZANKA 
SEJNY 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 47 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 50 

000,00. 

1086 11827195 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU 

GMINY DOBRE 
DOBRE 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono tylko 

informację dodatkową). 2. 
Niespójność pomiędzy kwotą 

otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 7 500,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 17 

500,00. 

1087 11970073 KLUB SPORTOWY "HETMAN" TYKOCIN 

1. Brak statutu wnioskodawcy 
(załączonego w formie skanu). 2. 
Brak drugiej osoby upoważnionej 

do reprezentowania wnioskodawcy, 
składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2). 
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1088 11973776 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

GABRY ŁUKOWE 
ŁUKOWE 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych 
podaną we wniosku (46.110 zł) a 

kwota wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. (45.900 zł). 

1089 11989102 
STOWARZYSZENIE KULTURY 
FIZYCZNEJ ORZEŁ KAMPINOS 

KAMPINOS 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

informację dodatkową). 2. Brak 
drugiej osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy, 
składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych (pkt IV. 2) 
. 

1090 11780856 
SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 

TIGER 
DZIERŻONIÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
dotacji otrzymanych ze środków 

publicznych. Kwota zadeklarowana 
we wniosku to 84.000 zł a kwota w 
sprawozdaniu finansowym za 2019 

r. (informacja opisowa do 
sprawozdania) to 90.300 zł. 

1091 11976436 
KLUB SPORTOWY SPORTING 

WROCŁAW 
WROCŁAW 

Kwota dotacji wskazana we 
wniosku niezgodna z kwotą dotacji 

wynikającą ze sprawozdania 
finansowego za 2019 r. 

1092 11947214 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DANEX SIEMIATYCZE 
SIEMIATYCZE 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(14 400 zł) a spr. finansowym (20 

400 zł) 
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1093 11986587 
STOWARZYSZENIE KLUB 
SPORTOWY "AKTYWNE 

CHOSZCZNO" 
CHOSZCZNO 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych. 
Jednocześnie brak imion, nazwisk i 
funkcji osób wchodzących w skład 

zarządu. Brak potwierdzenia w 
sprawozdaniu finansowym kwoty 
otrzymanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy wpisanej we 
wniosku lub  wyodrębnionej 

informacji dodatkowej dotyczącej 
kwoty otrzymanych dotacji.  

1094 11843471 
ZWIERZYNIECKI KLUB SPORTOWY 

W KRAKOWIE 
KRAKÓW 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 45 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 52 

500,00. 

1095 11917508 
KLUB SPORTOWY GYM-FIGHT 

WROCŁAW 
WROCŁAW 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

1096 11967941 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"KONAR-KORA-KORYCIN" 
KORYCIN 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie (braku) przyznanych dotacji 

ze środków publicznych. 

1097 12000062 
LUDOWY KLUB SPORTOWY DĄB 

DĄBROWA 
TRZCIANA 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku 

1098 11878385 
OSTROŁĘCKI KLUB LEKKIEJ 

ATLETYKI 
OSTROŁĘKA 

Niespójność kwoty dotacji 
otrzymanych ze środków 

publicznych pomiędzy wnioskiem 
(48 000 zł) a sprawozdaniem 

finansowym (58 000 zł). 

1099 11048398 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

DRAGON 
JAWORNIK POLSKI 

Brak wypisu z ewidencji klubów 
sportowych 
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1100 11956783 
PŁOŃSKIE TOWARZYSTWO 
SIATKÓWKI "PTS PŁOŃSK" 

PŁOŃSK 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 32.900 zł  a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 

42.900 zł. Brak aktualnego odpisu 
lub wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy. 

1101 11798413 
KLUB SPORTOWY SWIM TEAM 

NOWA RUDA  
JUGÓW  

Błędy rachunkowe w preliminarzu 
kosztów finansowych 

1102 11751473 
MIEJSKI KLUB SPORTOWYCH 

SPARTA 
KUŹNIA RACIBORSKA 

Brak zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji klubów sportowych 

1103 11939205 LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE CIOCHOWICE 
Brak sprawozdania za 2019 r. Do 

dokumentacji załączono 
sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

1104 11992105 
UKS "JEDYNKA" PRZY 

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE 
BYTÓW 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

dołączono tylko spr. z wykonania 
zadania publicznego Niespójności 
pomiędzy Programem zadania a 

zakresem rzeczowym zadania 
terminu realizacji 

1105 11787491 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

BOGUNICE 
BOGUNICE 

Brak dodatkowej informacji o braku 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych. 

1106 11976032 
CZEMPIŃSKI KLUB SPORTOWY 

HELIOS CZEMPIŃ 
CZEMPIŃ  

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy.   
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1107 11574328 
KLUB TAEKWON-DO 

TRADYCYJNEGO 
ŁÓDŹ 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

1108 11882174 
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY 
FAŁKÓW 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierającego informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączonego w formie skanu).  

1109 11898382 
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY 

MARINA 
NIESULICE 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych w 2019 r. 

1110 11925475 
KLUB SPORTOWY SPARTA 

JAWORZNO 
JAWORZNO 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych w 2019 r. 

1111 11744108 
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ 

,,POGOŃ 1945" ZABRZE 
ZABRZE 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono za 2018 r.) 

1112 11877335 
KLUB WSPINACZKOWY 

KOTŁOWNIA 
LUBLIN 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (73 

000 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (83 000 zł) 

1113 11806667 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

RUDNIK W RUDNIKU 
RUDNIK 

Brak możliwości zweryfikowania 
kwoty dotacji otrzymanej w 2019 r. 

w sprawozdaniu finansowym. 
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1114 11922518 

STOWARZYSZENIE LOKALNE 
SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI 

SPORTOWEJ.SALOS RP IM. 
LAURY VICUNIA 

OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu). 

1115 11680461 
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB 

SPORTOWY 
POZNAŃ 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 
Ponadto z dołączonego dokumentu 

wynika inna kwota otrzymanych 
dotacji (75 000 zł) niż wpisana we 

wniosku (45 000 zł) 

1116 11575453 
AKADEMIA PIŁKARSKA BŁĘKITNI 

OWIŃSKA 
OWIŃSKA 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. Z załączone wypisu nie 

wynika jasno, że klub istnieje min 3 
lata-brak daty rejestracji. 

1117 11981757 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

POLONIA ILOWO 
IŁOWO-OSADA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączono 

sprawozdanie z wykonania zadania 
publicznego i dodatkową 

informację). 
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1118 11982880 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

CZUŁOWIANKA TYCHY 
TYCHY 

1. Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 30 000,00, a kwota w 
sprawozdaniu finansowym to 40 
000 00. 2. Brak danych:  imion, 

nazwisk i funkcji osób wchodzących 
w skład zarządu na zaświadczeniu 

sporządzonym na podstawie 
ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy (brak 
możliwości weryfikacji osób 

upoważnionych do reprezentacji 
klubu). 

1119 11664873 LKS GROŃ BUJAKÓW BUJAKÓW 

Niespójna kwota dotacji ze środków 
publicznych w formularzu wniosku 

(52 500 zł) i sprawozdaniu 
finansowym (65 200 zł). 

1120 11952457 
GMINNY KLUB SPORTOWY 

SĘDZIEJOWICE 
SĘDZIEJOWICE 

Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w wypisie z ewidencji klubów 

sportowych Błędnie wypełniony 
wniosek w zakresie reprezentacji do 

zaciągania zobowiązań 
majątkowych  

1121 11952480 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

OLIMP WYSZKÓW 
WYSZKÓW 

Dołączone do wniosku 
zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych nie 
zawiera informacji o osobach 
wchodzących w skład zarządu 

klubu. 

1122 11899878 
JADWIŻAŃSKI KLUB SPORTOWY 

PRZY PARAFII ŚW. JADWIGI 
KRÓLOWEJ W POZNANIU 

POZNAŃ 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego albo 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającego weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierające 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu.    
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1123 11932598 
DOLNOBRZESKI KLUB KARATE 

KYOKUSHIN 
BRZEG DOLNY 

Niespójność kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku (10 

000 zł) a sprawozdaniem 
finansowym (14 000 zł) Brak 

wymienionego składu zarządu w 
zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji klubów sportowych 
Niespójności pomiędzy Programem 

zadania a zakresem rzeczowym 
zadania dot. liczby zawodników  

1124 11760835 KLUB SPORTOWY SHARK ŁÓDŹ  ŁÓDŹ  

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

dołączono tylko informację 
dodatkową. Ponadto niespójność 

kwoty dotacji wpisanej we wniosku 
z informacją dodatkową 

1125 12004796 

STOWARZYSZENIE OLYMPIC 
SIECHNICE  PIŁKARSKA 

AKADEMIA MISTRZÓW DARIUSZ 
SZTYLKA & KRZYSZTOF WOŁCZEK 

SIECHNICE 
Brak potwierdzenia w spr. 

finansowym kwoty otrzymanych 
dotacji wpisanej we wniosku 

1126 12004281 KLUB PIŁKARSKI PERŁA ROKITNO ROKITNO 

Brak wypisu  Dołączono 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego, brak sprawozdania 
finansowego z działalności klubu za 

2019 (rachunku zysku i strat oraz 
bilansu) 

1127 11836466 
STOWARZYSZENIE KULTURY 

FIZYCZNEJ KLUB BOWLINGOWY 
"PERFEKT 300" 

BYDGOSZCZ 

Brak statutu Niespójności pomiędzy 
Programem zadania a zakresem 
rzeczowym zadania dot. terminu 

realizacji  

1128 11822177 
STOWARZYSZENIE KLUB 

SPORTOWY POWSTANIEC DOBRA 
DOBRA 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 

1129 11116257 
GDAŃSKI KLUB 

PŁETWONURKÓW NEPTUN 
GDAŃSK 

1. Brak statutu wnioskodawcy 
(załączonego w formie skanu). 2. 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 3. 
Niespójność liczby uczestników 

pomiędzy programem zadania (pkt. 
VII) a zakresem dofinansowania – 
zakres rzeczowy zadania (pkt. VI). 
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1130 11726144 
DOBROMIEJSKI KLUB SPORTOWY 

DOBRE MIASTO 
DOBRE MIASTO 

Brak wymienionych uczestników w 
zakresie rzeczowym zadania 

(wpisane jest 0) 

1131 11779161 
LUDOWY KLUB SPORTOWY ISKRA 

ISKRZYNIA 
ISKRZYNIA 

Brak wypisanych osób 
upoważnionych do reprezentacji 
klubu w zaświadczeniu właściwej 

ewidencji (brak możliwości 
weryfikacji osób wchodzących w 

skład zarządu).  

1132 12004110 
STOWARZYSZENIE SPORTOWE 

"BŁĘKITNI STARY OLSZTYN" 
OLSZTYN  

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w KRS. (wymieniona jest jedna 
osoba, a wymagane są dwie osoby) 

Brak sprawozdania finansowego 

1133 11881646 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

KARATE TRADYCYJNEGO 
TYMAWA 

Osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy, 

składania oświadczeń woli i 
zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych wpisane 
we wniosku niezgodne z 

reprezentacją do zaciągania 
zobowiązań majątkowych zawartą 

w KRS. (wymieniona jest jedna 
osoba, a wymagane są dwie osoby) 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku 
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1134 12001121 ISD-UJD CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie skanu). 3. 
Brak statutu wnioskodawcy 

(załączonego w formie skanu). 4. 
Niespójność w pkt. IX, pomiędzy 

zadeklarowaną liczbą wolontariuszy 
a pozafinansowym wkładem 

własnym w realizację zadania.  

1135 11961936 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

CAPOEIRA RUDA ŚLĄSKA 
RUDA ŚLĄSKA 

Brak informacji o liczbie 
zawodników w klubie w pkt. X 

wniosku. 

1136 11997835 
STOWARZYSZENIE LOKALNE 
SALEZJANSKIEJ ORGANIZACJI 

SPORTOWEJ 
PŁOCK 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączono za 2018 rok). 
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1137 11998491 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"POLONIA BIAŁA" 
BIAŁA 

Brak aktualnego odpisu lub 
wydruku komputerowego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 

(załączonego w formie 
skanu).(załączono wniosek o 

wydanie zaświadczenia). 

1138 11939533 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTÓW 

WALKI "POMORZANIN" TORUŃ 
TORUŃ 

Brak liczby uczestników zadania w 
pkt. VI wniosku. 

1139 11999536 
KLUB SPORTOWY "POLANICA 

ZDRÓJ"   
POLANICA – ZDRÓJ 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu). 2. Brak aktualnego 
odpisu lub wydruku 

komputerowego z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenia lub informacji 
sporządzonej na podstawie 

ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, 

umożliwiającej weryfikację daty 
wpisu do KRS lub ewidencji 

właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy oraz zawierającej 
imiona, nazwiska i funkcje osób 
wchodzących w skład zarządu 
(załączonego w formie skanu).  

1140 11905123 UKS JAGIELLONKA WARSZAWA 

Niespójność pomiędzy kwotą 
otrzymanych środków publicznych. 
Kwota zadeklarowana we wniosku 

to 0,00 zł., a kwota w sprawozdaniu 
finansowym to 120 370,00 zł. 
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1141 11957838 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"ORLIK" 
WIĄZOWNICA 

 Z załączonych dokumentów nie 
wynika jasno skład imienny (imię i 
nazwisko) Zarządu Klubu, tj. osób 

które mogą zaciągać zobowiązania 
w imieniu Klubu.  

1142 12003674 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"VIGOR" 
TRZĘSÓWKA 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

1143 11967630 
STOWARZYSZENIE KULTURY 

FIZYCZNEJ "AKTYWNI" 
POSTOMINO 

POSTOMINO 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz 

bilansu), dołączono tylko informację 
dodatkową oraz stronę tytułową 

spr. finansowego 

1144 11822398 
TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 

SOKÓŁ W LUBLINIE 
LUBLIN 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku 

1145 11962824 
GMINNE TOWARZYSTWO 

SPORTOWE BŁĘKITNI MĄKOLNO 
MĄKOLNO 

Brak sprawozdania finansowego 
(rachunku zysku i strat oraz bilansu) 

dołączono tylko sprawozdanie 
merytoryczno - finansowe 

1146 11989205 
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

RAPID DOMANIÓW 
DOMANIÓW 

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu).(załączono 
sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego, które nie jest 
sprawozdaniem finansowym z 

działalności klubu). 2. Niespójność 
pomiędzy kwotą otrzymanych 
środków publicznych. Kwota 

zadeklarowana we wniosku to 0,00, 
a kwota w załączonym 

sprawozdaniu z wykonania zadania 
to 41 000 00. 
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1147 11920538 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

PIĄTKA ROPCZYCE 
ROPCZYCE 

1. Brak dodatkowej informacji o 
kwocie przyznanych dotacji ze 

środków publicznych. 2. 
Niespójność daty realizacji zadania 
pomiędzy programem zadania (pkt. 
VII) a zakresem dofinansowania – 
zakres rzeczowy zadania (pkt. VI). 

1148 11999036 
STOWARZYSZENIE KLUB 

SPORTOWY LIDER WŁOCŁAWEK 
WŁOCŁAWEK 

Brak dodatkowej informacji o 
kwocie (braku) przyznanych dotacji 

ze środków publicznych. 

1149 11998197 
KLUB SPORTOWY SKIVEGAS 

STANEK RACE ACADEMY  
KARPACZ  

1. Brak sprawozdania finansowego 
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające 

informację o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji ze środków 

publicznych za ostatni rok 
obrachunkowy (załączonego w 

formie skanu),(załączono z 2018 r.); 
1. Brak statutu wnioskodawcy 
(załączonego w formie skanu), 

(załączono akt notarialny). 

1150 11982140 VICTORIA OCIEKA OCIEKA 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, 

zawierające informację o 
deklarowanej kwocie przyznanych 
dotacji ze środków publicznych za 

ostatni rok obrachunkowy 
(załączone w formie skanu), 

(załączono dwa rozliczenia zadania 
publicznego).  

1151 11995904 
WARMIŃSKO-MAZURSKI KLUB 

SPORTOWY 
OLSZTYN 

Niespójność pomiędzy deklarowaną 
kwotą dotacji, a sprawozdaniem 

finansowym. (we wniosku 
zadeklarowano 0 zł. a ze 

sprawozdania wynika kwota 230 
150,00 zł.) 

1152 11775936 KLUB SPORTOWY OOKAMI BOGUSZE 

Zgodnie z wymogami programu do 
wniosku należało dołączyć 

sprawozdanie finansowe za ostatni 
rok obrachunkowy tj. za 2019 r. w 

przypadku wniosków składanych w 
2020 r. Wnioskodawca dołączył 

sprawozdanie finansowe za 2018 r.  
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1153 12005988 
WŁOCŁAWSKI KLUB NURKOWY 

JACQUES 
WŁOCŁAWEK 

W dołączonym wypisie z ewidencji 
klubów sportowych brak informacji 

o składzie zarządu 

1154 11947161 LKS "PLON" W KLĘCZANACH KLĘCZANY 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. Dołączono tylko 

sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego 

1155 11834092 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

"FLIMERO" PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ 

TYCZYN 

Brak wymaganych załączników 
(statut, wypis, spr. finansowe) które 

powinny być dołączone w formie 
skanu Błędnie rozpisana kalkulacja 

kosztów finansowych 

1156 12006295 JK YAHT CLUB SOPOT 

Brak sprawozdania finansowego 
Niespójności pomiędzy Programem 

zadania a zakresem rzeczowym 
zadania dot. liczby zawodników   

1157 11920330 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB 

SPORTOWY „GRYF” BRZESKO 
BRZESKO 

WE wniosku podaną błędną kwotę 
dotacji za 2019 r. - 18.000 zł ze 

sprawozdania finansowego za 2019 
r. (wprowadzenia do sprawozdania 

finansowego) wynika, że jest to 
kwota: 21.500 zł. 

1158 11884426 KLUB SPORTOWY BROCHÓW WROCŁAW Brak sprawozdania finansowego 

1159 12006135 
KLUB SPORTOWY "SPARTA" 

NIETKOWICE 
NIETKOWICE 

Dołączono sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego, 

brak sprawozdania finansowego z 
działalności klubu za 2019 

1160 11935323 LKS SZUBINIANKA SZUBIN SZUBIN 

Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. 

zm.), zawierające informacje o 
deklarowanej kwocie przyznanych 

dotacji za ostatni rok 
obrachunkowy. Załączony 

dokument to sprawozdanie z 
wykonania zadania publicznego. 

1161 11997776 
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY GRYF WOJNOWO 

WOJNOWO Brak statutu 

1162 12005652 
GMINNY KLUB SPORTOWY 
GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ 

TRZEBNICA 

Z decyzji o wpisie do ewidencji 
klubów sportowych nie wynika 
skład zarządu, brak możliwości 

zweryfikowania członków zarządu 
wpisanych we wniosku 
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1163 11993528 
KLUB SPORTOWY RYBNICKIE 
TOWARZYSTWO TENISOWE 

RYBNIK 

Brak statutu Brak potwierdzenia w 
spr. finansowym kwoty 

otrzymanych dotacji wpisanej we 
wniosku Niespójności pomiędzy 
Programem zadania a zakresem 
rzeczowym zadania dot. terminu 

realizacji  

1164 11797086 UKS ATLETA ŁÓDŹ 

Brak sprawozdania finansowego za 
2019 r. Załącznik do sprawozdania 
finansowego dotyczy roku 2018 - 
tak wynika z danych zawartych w 

dokumencie. 

1165 11951300 
GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY GRAF CHODYWAŃCE 
CHODYWAŃCE 

Załączone dokumenty nie są 
sprawozdaniem finansowym 

finansowe w rozumieniu art. 46 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 

351, z późn. zm.), zawierające 
informacje o deklarowanej kwocie 
przyznanych dotacji za ostatni rok 

obrachunkowy a jedynie 
sprawozdaniem z wykonania 

zadania publicznego finansowanego 
ze środków finansowych 

przyznanych przez gminę. 

1166 11971118 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 

„ORZEŁ” MROCZEŃ 
BARANÓW 

Brak potwierdzenia w spr. 
finansowym kwoty otrzymanych 

dotacji wpisanej we wniosku 
Niespójności pomiędzy Programem 

zadania a zakresem rzeczowym 
zadania dot. liczby zawodników 

oraz terminu realizacji  

1167 11943152 
SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

"MEGA-GIM" ZAWIDZ 
ZAWIDZ KOŚCIELNY 

Załączone dokumenty nie są 
sprawozdaniem finansowym w myśl 

art.46 Ustawy o rachunkowości. 

 


