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WYKAZ WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POWIERZENIE GRANTU 

zawierający informację o stwierdzonych brakach, 

dotyczy: naboru BOWH/O/PG/4/2017,  

tytuł Projektu Grantowego: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej  

termin naboru: 28.02.2017 – 21.03.2017 

 
 

Lp. 
Numer wniosku w 

rejestrze 

Imię i nazwisko 

(nazwa) 

Wnioskodawcy 

Tytuł zadania wnioskowanego do 

finansowania 

Czy wniosek wymaga uzupełnienia  

TAK NIE 

1 BOWH/PG/4/12/2017 Stowarzyszenie 

„Nasze Jankowice” 

Budowa altan drewnianych na terenie 

sportowo-rekreacyjnym w Jankowicach 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 7 – Dokument 
potwierdzający numer rachunku bankowego 

 

- 

2 BOWH/PG/4/2/2017 Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Janów 

Budowa wiaty (altany) rekreacyjnej wraz z 
utwardzeniem terenu pod wiatą w 
Janowie celem stworzenia miejsca 
rekreacji i integracji lokalnej społeczności 

- NIE 

3 BOWH/PG/4/3/2017 Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Ranczo 
Obórki” 
 

Budowa nowego obiektu infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej oraz miejsca 
integracji mieszkańców w miejscowości 
Obórki 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 14 – Oświadczenie o 
kwalifikowalności VAT 
 

- 

4 BOWH/PG/4/4/2017 „Stowarzyszenie 
„NASZE OSIEDLA” 
 

Wykonanie robót budowlanych 

polegających na montażu urządzeń 

rekreacyjnych placu zabaw 

- NIE 

5 BOWH/PG/4/5/2017 Stowarzyszenie 
Rozwoju Lokalnego 
„Teraz Gierszowice” 

Budowa placu zabaw wraz z miejscem 
integracji mieszkańców w Gierszowicach 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 7 – Dokument 
potwierdzający numer rachunku bankowego 
 

- 
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6 BOWH/PG/4/6/2017 Stowarzyszenie 
„NOWINKA” 

Budowa mini boiska do piłki nożnej i mini 
boiska do koszykówki w Nowej Wsi Małej, 
gm. Grodków 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 5 - Oświadczenie 
właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub 
posiadacza samoistnego nieruchomości 
- w zakresie zał. Nr 11 - Zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych właściwemu 
organowi 

 

- 

7 BOWH/PG/4/7/2017 Towarzystwo Kobiet 
Wiejskich w Pogorzeli 

Zagospodarowanie części działki nr 
ewidencyjny 134/4 w Pogorzeli wraz z 
budową wiaty rekreacyjnej, montażem 
elementów małej architektury oraz 
miejscem gier terenowych dla dzieci 

- NIE 

8 BOWH/PG/4/8/2017 Gminne Zrzeszenie 
„Ludowe Zespoły 
Sportowe” w Lewinie 
Brzeskim 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
w Lewinie Brzeskim przy ul. Wiosennej 

- NIE 

9 BOWH/PG/4/9/2017 Stowarzyszenie 
Grodkowska Trójka 

Nowoczesny plac zabaw w Grodkowie 
miejscem rekreacji i integracji 
mieszkańców 

- NIE 

10 BOWH/PG/4/10/2017 Stowarzyszenie „Moja 
Bystrzyca 

Budowa elementów małej architektury w 
miejscu publicznym – budowa placu 
zabaw z miejscem integracji w 
miejscowości Bystrzyca 

- 
 

NIE 

11 BOWH/PG/4/11/2017 Stowarzyszenie 
Miłośników Głębocka 

Rozwinięcie bazy rekreacyjno-sportowej 
w Głębocku celem integracji mieszkańców 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 14 – Oświadczenie o 
kwalifikowalności VAT 

- 

12 BOWH/PG/4/12/2017 Towarzystwo Rozwoju 
Lokalnego „Zielony 
Most” 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
w Skorogoszczy 

- NIE 

13 BOWH/PG/4/13/2017 Stowarzyszenie 
Janików nad 
Smortawą 

Modernizacja istniejącej bazy sportowo-
rekreacyjnej polegająca na rozbudowie 
torów do gry w „Boule”, wyasfaltowaniu 
powierzchni boiska do gry w koszykówkę i 
postawienie dwóch koszy w miejsce 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 11 - Zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych właściwemu 
organowi 
- w zakresie zał. Nr 16 – Dokumenty 

- 
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jednego, wyznaczenie pełnowymiarowego 
boiska do gry w siatkówkę ze stałymi 
słupkami i siatką 

potwierdzające uzasadnienie kalkulacji 
kosztów zadania 

14 BOWH/PG/4/14/2017 Towarzystwo 
Przyjaciół Krzyżowic 

Budowa elementów małej architektury w 
miejscu publicznym – budowa pieca 
chlebowego z zadaszeniem z miejscem 
integracji lokalnej z paleniskiem 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 11 - Zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych właściwemu 
organowi 
- w zakresie zał. Nr 16 - Dokumenty 
potwierdzające uzasadnienie kalkulacji 
planowanych kosztów zadania 

- 

15 BOWH/PG/4/15/2017 Stowarzyszenie Klub 
Sportowy Grodkowska 
Akademia Sportu 

Budowa altany integracyjnej na terenie 
boiska sportowego w Grodkowie na 
działce 778/23 

- NIE 

16 BOWH/PG/4/16/2017 Stowarzyszenie 
Rozwoju Lokalnego 
„Nasz Wojsław” 

Zakątek sensoryczny w Wojsławiu 
miejscem rekreacji i integracji 
mieszkańców 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 7 – Dokument 
potwierdzający numer rachunku bankowego 

 

- 

17 BOWH/PG/4/17/2017 Joanna Bałach-
Frankiewicz 

Powstanie kreatywnego placu zabaw. 
„SPORT, NAUKA I ZABAWA TO SUPER 
SPRAWA” 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 11 - Zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych właściwemu 
organowi 
-w zakresie zał. Nr 16 - Dokumenty 
potwierdzające uzasadnienie kalkulacji 
planowanych kosztów zadania 

- 

18 BOWH/PG/4/18/2017 Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 
Św. Marcina Biskupa 
w Marcinkowicach 

Zakup i montaż altany drewnianej na 
przykościelne tereny zielone w 
Marcinkowicach 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 2 – Dokumenty 
potwierdzające prawo do reprezentowania 
Wnioskodawcy 
- w zakresie zał. Nr 3 – Zaświadczenie o 
numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie 
z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności 
- w zakresie zał. Nr 16 - Dokumenty 

- 
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potwierdzające uzasadnienie kalkulacji 
planowanych kosztów zadania 

19 BOWH/PG/4/19/2017 Stowarzyszenie 
Rozwoju Odnowy i 
Promocji Wsi Żłobizna 
„Wilijki” 

Podniesienie atrakcyjności terenu nad 
stawem w Żłobiźnie – wzmocnienie 
integracji mieszkańców LGD 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 3 – Zaświadczenie o 
numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie 
z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności 
- w zakresie zał. Nr 9 – Szkic sytuacyjny oraz 
rysunki charakterystyczne – dot. Realizacji 
robót budowlanych  
- w zakresie zał. Nr 10 – Decyzja o 
pozwoleniu na budowę 

- 

20 BOWH/PG/4/20/2017 Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Czeska Wieś 
„SOBÓTKA” 

Budowa altany w Czeskiej Wsi miejscem 
rekreacji i integracji mieszkańców 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 3 – Zaświadczenie o 
numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie 
z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności 

- 

21 BOWH/PG/4/21/2017 Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Skorogoszczy 

„Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i 
integracyjnej” 
Budowa 2 altan o powierzchni do 35 m2 
każda na placu rekreacyjno-integracyjnym 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 3 – Zaświadczenie o 
numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie 
z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności 
- w zakresie zał. Nr 14 – Oświadczenie o 
kwalifikowalności VAT 

- 

22 BOWH/PG/4/22/2017 Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi w 
Przylesiu 

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z 
utwardzeniem terenu pod wiatę 

TAK 
- w zakresie zał. Nr 11 - Zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych właściwemu 
organowi 
- w zakresie zał. Nr 16 – Dokumenty 

- 
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potwierdzające uzasadnienie kalkulacji 
kosztów zadania 

 


