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Ogloszenie o moiliwo5ci uzyskania dotacji
na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
W6jt Gminy Blizyn planuje przeznaczy| w roku 2021 kwotg 30 000 zl na wsparcie
dzialalno5ci podmiot6w uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. W ramach
dotacji zostanq przekazane drodki finansowe na wykonanie zadania publicznego pn. Za,bezpieczenie K4pieliska Bliiryn nad zbiornikiem wodnym Zbiornik Bl@n w okresie od
26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.
Dotacje dla uprawnionych podmiot6w mog4 by6 udzielone w zakresie okeSlonym Zarz4dzeniem Nr 0050.22.2017 W6jta Gminy Bli2yn z dnia 09.05.2017 r. w sprawie zasad postgpowania przy udzielaniu dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.
Dotacja mo2e zostat przyznana po zlo2eniu oferty realizacji zadania publicznego
w roku 2021 przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego.
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Oferta powinna zawiera6 w szczeg6lno5ci:
Zgodg Ministra Spraw Wewngtrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydanq
na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 201I r. o bezpieczerlstwie os6b
przebywajqcych na obszarach wodnych,
Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj4ce status prawly i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,
Szczegolowy zak.ues rzeczowy zadania publicznego,
Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
Kalkulacj g przewidywanych kosa6w realizacj i zadania publ icznego,
Informacjg o wczeSniejszej dzialalnoici w zakresie, kt6rego dotyczy zadanie publiczne,
Informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj4cych wykonanie zadania publ icznego,
Deklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta oraz zal4czniki musz4 byd opieczgtowane i podpisane przez osoby uprawnione
zaciqgania zobowi4za6 finansowych w imieniu oferenta.
W przypadku skladania kserokopii wymaganych dokument6w kaZda strona dokumentu powinna by6 potwierdzona za zgodnoie z oryginalem przez osobg reprezentujqcq podmiot zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze S4dowym lub innym dokumentem potwierdzaj4cym status
prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych/osobg upowa2nionq lub przez organ
wydaj4cy dokument.
Oferty na wykonanie zadania publicznego wraz z wymaganymi zal4cznikami, w zapieczQtowanej kopercie, z zaznaczeniem nazwy oferenta, naleiy sklada6 w sekretariacie Urzgdu
Gminy w Bliirynie, ul. Ko5ciuszki 79A, pok. Nr 2l w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 15
czerwca 2021 r. ilo godz. 15.00.
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Przy rozpatrywaniu ofert W6jt Gminy Bli2yn:
ocenia mo2liwoSd realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego,
ocenia przedstawion4 kalkulacjg koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
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ocenia proponowanq jakodi wykonania zadaria i kwalifikacje os6b, przy udziale ktorych bgdzie realizowad zadanie publicme,
uwzglgdnia zakres terytorialny realizacji zadania,
uwzglgdnia planowany udzial irodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych z innych fu6del na realizacjg zadania publicznego,
uwzglgdnia planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i pracg spolecznq czlonk6w,
uwzglgdnia analizg i oceng realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku podmiot6w uprawnionych do wykonlrvania ratownictwa wodnego, kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, biorqc pod uwagg rzetelnoSi i terminowo66
oraz spos6b rozliczenia ofizp.mych na ten cel 5rodk6w.

Osob4 do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Katarzyna Cichocka - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, NieruchomoSci, Dr6g i Ochrony Srodowiska w Urzgdzie Gminy
w Blizynie, tel. (41) 25 41 172 wew. 40.
Od decyzji W6jta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu odwolania. Umowa migdzy Gminq BliZyn, a wylonionym oferentem, bgdzie okreSlai szczeg6lowe
i ostateczne warunki realizacji oraz rozliczenia zaduia.
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