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WOJTA GMINY ZAPOLICE

z clniaż2 |utego ż016 r,

w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego

pod nazwą ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu"

Na podstawie alt. 17 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 r" o działalności pozy.tkr"r

publicznego i o wolontariacie (t, j.Dz.U. z2014 r. poz, 1118; poz. 1138, poz. 1146 oraz z

2015 r. poz. 1255,poz, 1333,poz.1339,poz. 1777)

zar ządzam, co następuj e :

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

pod nazwą ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury flzycznej oraz sportu" realizowanego na

podstawie umowy Nr 1/2015 zawartej w dniu 12 marca 2015 r. w Zapolicach rrriędzy Gminą

Zapolice a Ludowym Klubem Sportowym ,,Amatorzy" Zapo|s,ce, w składzie:

1) Mirosława Bilant - przewodniczący;

2) Grzegorz Ianowicz- członek;

3) Michał Witkowski - członek.

§ 2. Komisja przeprowadzi kontrolę, o której mowa w § 1 w dniu 26 lutego 2016 r., w siedzibie

Ludowego Klubu Sportowego,,Amator zy" Zapo|tce.

§ 3. Z przeprowadzonej kontro]i należy sporządzic protokół według wzoru stanowiącego

zŃączntk do niniej sz ego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenta powierzam przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenle wchodzi w zycie z dniem poa;ę.iu i podlega ogłoszeniu w Biuletynie

Informacj i Publicznej Gminy Zapoltce,
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Zalącznik do Zarayclzenia l92l201 6
Wójta Crniny Zapolicc
zdnia 22 lutego 2016 r.

PROTOKOŁ KONTROLI REALIZACJI ZADANIA PUBI,ICZNEGO

1. Kontroli dokonał zespoł kontrolujący w składzie , .. .

w dniu

2. Kontrolą objęto zadanle publiczne pn.:...

realizowane na podstawie umowy z dnta.

ptZęZ,

3. Kontrolę przeprowadzono w , "..

4. W toku czynności kontrolnych informacji udzielił:

5. Zakręs kontroli obejmował:.,,..,.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:. . , ..

8. Uwagi: ..,_.,.

9. Protokoł został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzaclr, dwa egzemplalze

dla Kontrolującego oTaz jeden egzemplarz dla l(ontrolowanego,

protokołował:

Kon

1)

trolujący: Kontrolorvany

2)

3)


