
                                               
 
                                                Zarządzenie Nr 2/2015 

Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2015 roku 
 

w sprawie:  powołania Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2014 roku z budŜetu gminy  
                    dotacji celowych. 

 
§ 1 

 
Powołuję Komisję ds. rozliczenia  udzielonych w 2014 roku z budŜetu gminy Wierzbica 
dotacji celowych  na dofinansowanie inwestycji oraz dotacji celowych na wykonanie  zadań 
publicznych  w składzie: 

1) Sitkowski Henryk – Przewodniczący 
2) Lech Zofia – członek 
3) Zgiep ElŜbieta - członek  
4) Szkopek Jolanta – członek  
5) Kruszewski Marian - członek  

§ 2 
 
1. Zadaniem wymienionej w § 1 Komisji jest: 
 
1). Weryfikacja i kontrola rozliczeń z dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji                  
      udzielonych w 2014 roku niŜej wymienionym podmiotom: 
       

a) Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Wierzbicy – kwota dotacji  482.950,00 zł na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Zakup cięŜkiego samochodu poŜarniczego dla OSP            
w Wierzbicy” .    

b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy - kwota dotacji  
20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podjazdu dla 
niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Wierzbicy”.        

c) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy - kwota dotacji  66.000,00 zł na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja studni głębinowej na Stacji 
Uzdatniania Wody w Wierzbicy”. 

d) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy - kwota dotacji  114.989,00 zł na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ujęcia wody w Zalesicach”. 

e) Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - kwota dotacji  2.600,00 zł z przeznaczeniem 
na zakup alkomatu Alcoquant6020 dla potrzeb posterunku policji w Wierzbicy 
(754/75404§3000). 

 
 
2). Weryfikacja i kontrola sprawozdań z wykonania zadań publicznych przez podmioty,   
     którym w 2014 roku udzielono dotacji z budŜetu gminy Wierzbica t.j.: 
 
     a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ruda” – kwota dotacji 15.000,00 zł                                     
        (sport: „Szkolenie dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych  z terenu Gminy Wierzbica                      
         w dyscyplinie sportowej - piłka noŜna”) 
     b) Wiejski Uczniowski Klub Sportowy „RUDA” – kwota dotacji 5.000,00 zł                                     
        (sport: „Szkolenie dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych  z terenu Gminy Wierzbica                      
         w dyscyplinie sportowej - piłka noŜna”) 
     c) Ludowy Zespół Sportowy „Zalesice” – kwota dotacji 20.000,00 zł 
         (sport: „Szkolenie dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych  z terenu Gminy Wierzbica   
         w dyscyplinie sportowej - piłka noŜna”) 
     d) Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Wierzbica – kwota    
         dotacji 70.000,00 zł ( sport: „Szkolenie dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych  z terenu   
         Gminy Wierzbica w  dyscyplinie sportowej - zapasy) 



     e) Uczniowski Klub Sportowy „GEPARD”  przy PSP Wierzbica – kwota dotacji 10.000,00 zł 
         (sport: „Szkolenie dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych  z terenu Gminy Wierzbica w   
         dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa) 
     f) Katolickie Stowarzyszenie „BETANIA” z siedzibą w Wierzbicy - kwota dotacji 30.000,00zł 
         (realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno wychowawczych dla dzieci i         
          młodzieŜy z rodzin patologicznych z terenu Gminy Wierzbica)  
       
 
3).  Sporządzenie protokołu uznającego dotacje za rozliczone,  bądź nie rozliczone                                         
      i przedstawienie go w terminie do 15 lutego 2015 roku Wójtowi Gminy Wierzbica                     
      celem zatwierdzenia.  
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 


