
                                               Zarządzenie Nr 86/2010 
Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 31 grudnia 2010 roku 

 
w sprawie:  powołania Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2010 roku 
                     z budŜetu gminy dotacji celowych. 

 
§ 1 

 
 

Powołuję Komisję ds. rozliczenia  udzielonych w 2010 roku z budŜetu gminy Wierzbica 
dotacji celowych  na dofinansowanie inwestycji oraz dotacji celowych na wykonanie  zadań 
publicznych  w składzie: 

1) Banaczek Monika – Przewodnicząca 
2) Lech Zofia – członek 
3) Zgiep ElŜbieta - członek  
4) Sitkowski Henryk - członek  

§ 2 
 
1. Zadaniem wymienionej w § 1 Komisji jest: 
 
1). Weryfikacja i kontrola rozliczeń z dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji 
udzielonych w 2010 roku niŜej wymienionym podmiotom: 
       

a) SP ZOZ Wierzbica – kwota dotacji 40.000,00zł na dofinansowanie  realizacji                     
      zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana podłóg w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzie  
      Wielkiej wraz z wymianą instalacji wodociągowej instalacji kanalizacyjnej” 
      b)  Powiat Radomski – kwota dotacji  25.000,00zł na „Dofinansowanie opracowania  
      dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w m. Łączany” 
      c)  Powiat Radomski – kwota dotacji 500.000,00zł na dofinansowanie realizacji zadania  
      inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr. 3557W Kowala – Ruda Wielka              
      – Wierzbica wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Oronka” 
 
2). Weryfikacja i kontrola sprawozdań z wykonania zadań publicznych przez podmioty,   
     którym w 2010 roku udzielono dotacji z budŜetu gminy Wierzbica t.j.: 
     a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ruda” – kwota dotacji 23.000,00 zł                                     
        (sport: piłka noŜna) 
     b) Ludowy Zespół Sportowy „Zalesice” – kwota dotacji 22.000,00 zł 
         (sport: piłka noŜna) 
     c) Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
         „ORLIK” Wierzbica – kwota dotacji 75.000,00 zł ( sport: zapasy) 
     d) Uczniowski Klub Sportowy „GEPARD”  przy PSP Wierzbica – kwota dotacji 10.000,00 zł 
         (sport: piłka siatkowa) 
     e) Gminny Klub Sportowy „ORZEŁ” Wierzbica  – kwota dotacji 20.000,00 zł 
         (sport: piłka noŜna) 
     f) Uczniowski Klub Sportowy „GEPARD”  przy PSP Wierzbica – kwota dotacji 6.231,00 zł 
         na dofinansowanie realizacji zadania „Gminna Spartakiada” realizowanego w ramach programu  
         operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
     g) Katolickie Stowarzyszenie „BETANIA” z siedzibą w Wierzbicy - kwota dotacji 30.000,00zł 
         (profilaktyka młodzieŜy z rodzin patologicznych)  
      
 
 



     h)  Katolickie Stowarzyszenie „BETANIA” z siedzibą w Wierzbicy – kwota dotacji 3.500,00zł 
          ( środki PIS § 2823) 
     i) Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Wierzbica                                         
         – kwota dotacji 42.868,26 zł ( środki PIS § 2823) 
     j) OSP Łączany – kwota dotacji 6.051,63zł (środki PIS § 2823)                          
     k) Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy – kwota dotacji 16.000,00zł (środki PIS § 2803)     
  
3).  Sporządzenie protokołu uznającego dotacje za rozliczone,  bądź nie rozliczone                                         
      i przedstawienie go w terminie do 15 lutego 2011 roku Wójtowi Gminy Wierzbica                     
      celem zatwierdzenia.  
 

§ 3. 
 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 


