
Zarzqdzenie Nr 0050.22.20 I 7
W6jta Gminy Bliryn
z dnia 9 maja20l7 r.

w sprawie zasad postgpowania przy udzielaniu dotacji w zakresie ratownictwa wodnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz.
U.22016 r. poz.446 z p6in. nn.) oraz art. 22 :ust. 4,5 i 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczefstwie os6b przebywaj4cych na obszarach wodnych (Dz. rJ. z 2016, poz. 656) za-
nqdza sig, co nastgpuje:

$ 1. OkeSla sig zasady postgpowania przy udzielaniu dotacji celowych, o kt6rych mowa
w art. 22 ust. 4 usta*y z dnia 18 sierpnia 201 1 r. o bezpieczeristwie os6b przebywaj4cych na ob-
szarach wodnych.

$ 2. 1. Prawo otrzymania dotacji celowej z budZetu Gminy Blizyn przysluguje podmiotom
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

2. Dotacje, o kt6rych mowa w ust. l, s4 udzielane na nastgpuj4ce zadania publiczne z za-
kresu ratownictwa wodnego:
I ) utrzymanie gotowodci ratowniczej;
2) prowadzenie dzialai ratowniczych;
3 ) utrzymanie gotowoSci operacyj nej sprzgtu ratowniczego:
4) prowadzenie dokumentacj i w1padk6w.

3. Dotacje, o kt6rych mowa w ust. 2, sq udzielane z pominigciem otwartego konkusu ofert.
Przepisy art. 14 - 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U z2016r.,poz. 1811) stosuje sig odpowiednio.

$ 3. lnformacjg o mo2liwodci uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa
wodnego podaje sig do publicznej wiadomoSci poprzez jej umieszczenie w Biuletynie tnforma-
cji Publicznej Urzgdu Gminy Blizyn.

$ 4. 1. Dotacjg przyznaje sig po zlo2eniu przez podmiot uprawniony do wykonywania ra-
townictwa wodnego oferty realizacji zadania publicznego.

2. Oferta zawiera w szczeg6lnoSci:
1) szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulacjg przewidy"wanych kosZ6w realizacji zadania publicznego;
4) informacjg o wcze5niejszej dzialalnoSci w zakesie, kt6rego dotyczy zadanie publiczne;
5) informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj 4cych wykonanie

zadania publicznego oraz o planowanej wysokodci Srodk6w finansowych na realizacjg da-
nego zadania pochodzqcych z innych zr6det;

6) deklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania publicznego.
3. Oferty, o kt6rych mowa ust. 1, nale2y skladai na formularzu ofert, okreSlonym w Roz-

porz4dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpni a 2016 r. w sprawie
wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizaqi zadah p,tblicznych oraz wzo-
r6w sprawozdafi z wykonania tych zadah (Dz. U. 22016 r., poz. 1300).

4. Ofefiy realizacji zadania publi cznego przez podmioty uprawnione do ratownictwa wod-
nego bgd4 przyjmowane do dnia 19 czerwca2077 roku oraz do '15 czerwcakuZdego nastgpnego
roku.

$ 5. 1. Zlo2enie oferty nie jest r6wnozrraczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wyso-
ko5ci wnioskowanej.



2. W przypadku otrzymania dotacji w wysoko6ci nizszel niz wnioskowana, podmiot
uprawniony zobowi4zany jest do korekty kosztorysu zadania.

3. W sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ra-
townictwa wodnego rozstrzyga W6jt Gminy w formie zarz4dzenia.

4.Przy rozpatrywaniu ofert W6jt Gminy Blizyn:
1) ocenia mo2liwo6i realizacji zadania publicznego ptzez podmiot uprawniony do wykony-

wania mtownictwa wodnego;
2) ocenia przedstawionq kalkulacjg koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odnie-

sieniu do zaktest rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowan4 jakoSi wykonania zadaria i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych

bgdzie realizowa6 zadanie publiczne;
4) ocenia czy zadanie publiczne spelnia wymogi, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 2.
5) uwzglgdnia zakes terytorialny realizacji zadania;
6) uwzglgdnia planowany udzial Srodk6w frnansowych wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych

z innych zr6del na realizacjg zadania publicznego;
7) uwzglgdnia planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy

i pracE spolecm4 czionk6w;
8) uwzglgdnia analizg i oceng realizacji zleconych zadari publicznych w przypadku podmio-

t6w uprawnionych do wykonyrrania ratownictwa wodnego, kt6re w latach poprzednich re-
alizowaly zlecone zadania publiczne, bior4c pod uwagg rzetelno66 i terminowo66 oraz spo-
s6b rozliczenia otrzymanych na ten cel Srodk6w.

$ 6. 1. Przyznanie dotacji celowej nastgpuje na podstawie pisemnej umowy.
2.Umowa, o kt6rej mowa w ust. 1, oraz sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

powinny byi zgodne z wzorem umowy i sprawozdania zawartym w Rozporz4dzetiu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dfia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ra-
mowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor|w sprawozdari
z wykonania tych zadafi (Dz. U . z 2016 r., poz. 1 300).

$ 7. Wykonanie zarz4dzenta powierza sig Kierownikowi Referatu Planowania Przeslrzen-
nego, Nieruchomo3ci, Dr6g i Ochrony Srodowiska.

$ 8, Traci moc ZNz4dzenie Nr 0050.25.2013 W6jta Gminy Blizyn z dnia 5 czerwca 2013
r. w sprawie zasad postgpowania przy udzielaniu dotacj i w zakresie ratownictwa wodnego.

$ 9. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.


