
Lp. Nazwa oferenta Nazwa własna zadania 
wnioskowana 
kwota dotacji

Ocena formalna 
(pozytywna/ 
negatywna-

uzasadnienie)

Uzasadnienie 

1
Radomski Okręgowy Związek 

Piłki Nożnej
Kurs spikerów zawodów 

piłkarskich
4 400 zł negatywna

zadanie niezgodne z priorytetem i obszarem 
konkursu, brak podpisów za zgodność z oryginałem 
na sprawozdaniu finansowym brak wypełnienia 
rubryk, brak określenia w działalności odpłatnej 
możliwości pobierania odpłatności od uczestników

2
Radomski Okręgowy Związek 

Piłki Nożnej

Kurs kierowników ds. 
bezpieczeństwa na obiektach 

sportowych
8 400 zł negatywna

zadanie niezgodne z priorytetem i obszarem 
konkursu, brak podpisów za zgodność z oryginałem 
na sprawozdaniu finansowym, brak wypełnienia 
rubryk, brak określenia w działalności odpłatnej 
możliwości pobierania odpłatności od uczestników

3
Uczniowski Klub Sportowy 

MDK

Szkolenie i udział młodzieży w 
zawodach judo. Organizacja 

wyjazdów i opieka merytoryczna w 
czasie zawodów.

25 880 zł negatywna
oferta wpłynęła po terminie w dniu 23.12.2010    (nie 
była rozpatrywana)

4
Uczniowski Klub Sportowy 

MDK

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w szachach. 

Organizacja ogólnopolskich 
turniejów na terenie Radomia. 

Udział w turniejach wyjazdowych 
rangi Mistrzostw Polski juniorów.

21 610 zł negatywna
oferta wpłynęła po terminie w dniu 23.12.2010    (nie 
była rozpatrywana)

5
Uczniowski Klub Sportowy 

MDK

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w tenisie 

stołowym. Organizacja zawodów 
na terenie Radomia.

3 990 zł negatywna
oferta wpłynęła po terminie w dniu 23.12.2010    (nie 
była rozpatrywana)
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6
Uczniowski Klub Sportowy 

MDK

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w kolarstwie 
górskim. Organizacja wyjazdów na 

zawody  o zasięgu 
makroregionalnym i 

ogólnopolskim.

13 360 zł negatywna
oferta wpłynęła po terminie w dniu 23.12.2010    (nie 
była rozpatrywana)

7
Uczniowski Klub Sportowy 

"Starówka"

Organizacja systematycznych 
działań i udział w imprezach 

sportowo rekreacyjnych dzieci i 
młodzieży

21 353 zł negatywna

oferta nieprawidłowo podpisana, sprawozdanie 
merytoryczne podpisane tylko przez 1 osobę, 
spośród dwóch upoważnionych, brak oświadczenia 
o sposobie reprezentacji

8 Uczniowski Klub Sportowy  29
Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe w boksie
15 440 zł negatywna

oferta nieprawidłowo podpisana, brak sprawozdania 
merytorycznego, finansowego i oświadczenia o 
sposobie reprezentacji, numerze ewidencyjnym i 
nazwie rejestru.

9
Radomska Grupa Kolarska 

INTEGRA

Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe szczególnie dzieci i 

młodzieży
32 000 zł negatywna

Oferta nieprawidłowo podpisana, brak sprawozdania 
finansowego, nieprawidłowe oświadczenie o 
sposobie reprezentowania, nie wypełnione wszystkie 
rubryki w ofercie, brak skreśleń

10
Międzyszkolny Klub Sportowy 

"Wodnik"

Organizacja zawodów sportowo-
rekreacyjnych: regionalnych, 
międzyszkolnych w pływaniu

8 550 zł negatywna

niewypełnione rubryki w ofercie , brak oświadczeń o 
nie prowadzeniu egzekucji, braku zobowiązań 
wobec SP, ZUS i Gminy oraz o nie ubieganiu się o 
dotację z budżetu Gminy na realizację tego samego 
zadania

11
Uczniowski Klub Sportowy 

"Młodzik-18"
VIII Ogólnopolski turniej piłki 

nożnej halowej- młodzik Cup 2011
15 000 zł negatywna

niewłaściwe oświadczenie dot. ubiegania się o 
dotację z budżetu Gminy Miasta Radomia na 
realizację tego samego zadania

12
Klub Tańca Sportowego 

"Impuls"

IX Ogólnopolski festiwal tańca 
towarzyskiego Radom 2011-

02.04.2011
18 050 zł negatywna

nie określono działalności odpłatnej , brak podpisu 
za zgodność z oryginałem na sprawozdaniu 
finansowym, brak podpisów na sprawozdaniu 
merytorycznym, nie wszystkie pola oferty wypełnione



13
Klub Tańca Sportowego 

"Impuls"
Udział w imprezach sportowo-

rekreacyjnych
31 300 zł negatywna

nie określono działalności odpłatnej , brak podpisu 
za zgodność z oryginałem na sprawozdaniu 
finansowym, brak podpisów na sprawozdaniu 
merytorycznym, nie wszystkie pola oferty wypełnione

14
Uczniowski Klub Sportowy 

"Michałów"

Organizacja systematycznych 
zajęć lub udział w imprezach 

sportowo-rekreacyjnych dzieci i 
młodzieży

13 400 zł negatywna
nie określono czy pobierają odpłatność od 
adresatów, brak oświadczenia o sposobie 
reprezentowania, brak rachunku wyników

15
Fundacja Wspierania Sportu 
Ekstremalnego EXTREME 

SPORTS

Impreza sportowo-rekreacyjna 
"FUNEX MULTI SPORTS"

16 600 zł negatywna

działalność gospodarcza pokrywa się z działalnością 
statutową odpłatną, brak wskazania wnioskowanej 
kwoty dotacji na kopercie, nie określono rodzaju 
działalności w ofercie w pkt 12 a i b

16
Radomski Okręgowy Związek 

Lekkiej Atletyki
Czwartki Lekkoatletyczne 8 575 zł negatywna brak skreśleń, brak umów partnerskich

17
Radomski Okręgowy Związek 

Tenisa Stołowego
Grand -Prix dzieci i młodzieży w 

tenisie stołowym
6 090 zł negatywna

brak skreśleń w ofercie, sprawozdanie finansowe 
złożone na niewłaściwych drukach

18
Radomski Okręgowy Związek 

Tenisa Stołowego
VIII Ogólnopolski turniej Grand -

Prix weteranów w tenisie stołowym
14 960 zł negatywna

brak skreśleń w ofercie, sprawozdanie finansowe 
złożone na niewłaściwych drukach

19
Radomski Okręgowy Związek 

Tenisa Stołowego

Otwarte mistrzostwa Radomia w 
tenisie stołowym. Turniej 

sylwestrowy w tenisie stołowym
2 170 zł negatywna

brak skreśleń w ofercie, sprawozdanie finansowe 
złożone na niewłaściwych drukach

20
Radomski Okręgowy Związek 

Tenisa Stołowego

Organizacja 8 turniejów 
klasyfikacyjnych młodzików , 

kadetów i juniorów
6 080 zł negatywna

brak skreśleń w ofercie, sprawozdanie finansowe 
nie spełnia wymogów ustawowych

21
Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół

Imprezy sportowo-rekreacyjne -
organizacja i udział

12 630 zł negatywna
brak skreśleń w ofercie, , nieprawidłowo podpisana 
oferta i załączniki (niezgodnie ze sposobem 
reprezentacji)

22
Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół

Upowszechnianie sportu w 
środowisku osób 

niepełnosprawnych
23 700 zł negatywna

brak skreśleń w ofercie, , nieprawidłowo podpisana 
oferta i załączniki (niezgodnie ze sposobem 
reprezentacji)



23 Klub Sportowy Petrus
Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe
16 730 zł negatywna

brak wskazania wnioskowanej kwoty dotacji na 
kopercie, brak pieczątki imiennej osoby 
upoważnionej do składania oświadczeń woli pod 
ofertą i  załącznikami do oferty, brak oświadczenia o 
sposobie reprezentacji, 

24
Radomskie Centrum 

Młodzieżowe

Imprezy sportowo-rekreacyjne 
organizacja i udział w okresie 

wakacji letnich -2011
15 000 zł negatywna

brak wkładu własnego, braki w oświadczeniu o 
ewidencji (brak numeru ewidencyjnego i nazwy 
rejestru)

25
Uczniowski Klub Sportowy 

"Olimpijczyk 25"

Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe, szczególnie dzieci i 

młodzieży
21 000 zł negatywna brak sprawozdania finansowego za 2009r.

26
Uczniowski Klub Sportowy 

"Junior"

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
współzawodnictwo sportowe w 

piłce nożnej
78 100 zł negatywna

brak spójności w oświadczeniu o pobieraniu lub nie 
pobieraniu odpłatności od adresatów, nie 
wypełniono pkt.13 w ofercie

27
Radomski Okręgowy Związek 

Piłki Nożnej

Obóz szkoleniowy dla zawodników 
kadr ROZPN w rocznikach 

1995,1996, 1997,1998
83 000 zł negatywna

brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na 
sprawozdaniu finansowym, brak wypełnienia rubryk, 
brak określenia w działalności odpłatnej możliwości 
pobierania odpłatności od uczestników

28
Piłkarskie Stowarzyszenie 

Sportowe OLDBOYS Radom

Organizacja i udział w imprezach 
sportowych - dla oldboyów, dzieci i 

na cele charytatywne
13 800 zł negatywna

brak pieczątki imiennej osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli pod ofertą niewypełnione 
rubryki w ofercie

29
Radomskie Towarzystwo 

Taneczne

Wyjazd na Mistrzostwa Europy w 
tańcu Hip-Hop - formacji tanecznej 

IDOL
15 000 zł negatywna

brak pieczątki imiennej osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli pod ofertą i załącznikami

30
Radomskie Towarzystwo 

Taneczne

Wyjazd na Mistrzostwa Świata w 
tańcu Hip-Hop - formacji tanecznej 

IDOL
14 850 zł negatywna

brak pieczątki imiennej osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli pod ofertą i wszystkimi 
załącznikami

31
Radomskie Towarzystwo 

Taneczne
Puchar Polski w tańcu Hip-Hop 

Idol Open 2011
14 890 zł negatywna

brak pieczątki imiennej osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli pod ofertą i wszystkimi 
załącznikami

32
Radomski Klub Sportów Walki 

"Puncher"
Trening sportów walki sposobem 

przeciw uzależnieniom od nałogów
11 000 zł negatywna

brak skreśleń w pkt 13 oferty i brak określenia 
źródła pochodzenia środków własnych w pkt IV. 1 
oferty 



33 Szkółka Piłkarska Beniaminek

Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo biorącej 

udział w ogólnopolskim systemie 
współzawodnictwa sportowego 

42 500 zł negatywna
brak oświadczenia o działalności odpłatnej w 
ofercie, niezgodność oświadczeń o pobieraniu lub 
nie pobieranie opłat od adresatów

34 Generacja Polskiej Siatkówki
Puchar Radomia w siatkówce 

plażowej
28 500 zł negatywna

brak określenia pobierania opłat od adresatów, 
niewypełniona oferta w poz.13 

35 Generacja Polskiej Siatkówki
Zimowy turniej siatkówki o Puchar 

Prezydenta Miasta Radomia
22 895 zł negatywna

brak określenia pobierania opłat od adresatów, 
niewypełniona oferta w poz.13 

36
Radomskie Towarzystwo 

Ratownicze "Tajfun"
Radomska liga ratownicza o 

puchar Zdzisława Radulskiego
13 745 zł negatywna

brak kompletnego wyciągu z KRS(brak strony 3              
i 4)

37
Międzyszkolny Klub Sportowy 

"Wodnik"

Szkolenie dzieci i młodzieży w 
zakresie pływania szeroko 

pojętego
63 000 zł negatywna

brak informacji o wysokości pobierania lub 
niepobierania opłat od adresatów, niewypełnione 
rubryki w ofercie, brak wykreśleń ofercie, brak 
oświadczania o nie ubieganiu się o dotację z 
budżetu Gminy na realizację tego samego zadania

38
Uczniowski Międzyszkolny 

Klub Sportowy "Budowlanka"

Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe, szczególnie dzieci i 

młodzieży  w zapasach chłopców- 
styl klasyczny

10 800 zł negatywna
  nieprawidłowo określono rodzaj działalności 
odpłatnej i nieodpłatnej

Suma 788 348 zł


