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Wr:j. ł+*:lii* ZARZĄDZENIE Nr 180/2016

WOJTA GMINY ZAPOLICE

z łJnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego

pod nanvą ,oWspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportuo'

Na podstawie ar1. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaŁalności pozytkrt

publicznego i o wolontariacie (t, j.Dz.U.z2014t.poz.1118;poz. 1138, poz, 1146 orazz2OL5

r,poz. 1255,poz" 1333,poz. 1339,poz. 1777)

zarządzam, co następuj e :

§ 1. Powołuję Komisję.do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadanla publicznego

pod nazwą,,Wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej oraz spotlu" realizowanego na

podstawie umowy Nr 2i2015 zawartej w dniu 30 marca 2015 r. w Zapollcach między Gminą

Zapolice a Uczniowskim Klubem Sportowym ,,Talent" Zapo\ice, w składzie:

1) Mirosława Bilant - przewodilczący;

2) Anna Ziółkowska-Kardas - członek;

3) Michał Witkowski - członek,

§ 2. Komisja przeprowadzi kontrolę, o której mowa w § 1 w dniu 29 stycznia 2076 r., w siedzibie

Uczniowskiego Klubu Sportowego,,Talent" Zapoltce.

§ 3. Z przeprowadzonej kontroli należy spotządzic protokół według wzoru stanowiącego

załącznik do niniej sz ego zarządzęnla.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Infbrmacji

Publicznej Gminy Zapolice.
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Zalącznik do Zarządzenia l 80/20 l ó
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 19 stycznia 20l6 r.

PROTOKOŁ KONTROLI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

l. Kontroli dokonał zęspoł kontrolujący w składzie

w dniu

2. Kontrolą objęto zadanie publiczne pn.:

realizowane na podstawie umowy z dnla

przez.

3. Kontrolę przeprowadzono w ....

4. W toku czynności kontrolnych informac.ji udzielił:",.

5. Zakres kontroli obejmował:

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:.

7 , Wnioski l, zalęcenia z czynności kontrolnych:.,..

8. Uwagi: .,:,....

9. Protokół został spotządzony w trzechjednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Kontrolującego otaz jeden egzemplarz dla Kontrolowanego,

Protokołował:. . "

Kontrolujący: Kontrolowany

1)

2)

3)


