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Ogloszenie o mo2liwo5ci uzyskania dotacji
zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego

W6jt Gminy Bli2yn planuje przeznaczyt, w roku 2022 lrwotg 30 000 zl na wsparcie
dzialalnoSci podmiot6w uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. W ramach
dotacji zostanE przekazane Srodki finansowe na wykonanie zadania publicmego pn. Zabezpieczenie K4pieliska Bliiryn nad zbiornikiem wodnym Zbiornik Bliiyn w okresie od
25 czerwca, do 31 sierpnia 2022 r.
Dotacje dla uprawnionych podmiot6w mog4 by6 udzielone w zakesie oke3lonym 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 zoslat, przyznata po zloZeniu oferty realizacji zadania publicznego
w roku 2021 przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego.
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Oferta powinna zawierai w szczeg6lnoSci:
Zgodg Ministra Spraw Wewngtrznych na wykonyvanie ratownictwa wodnego wydan4
na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeristwie os6b
przebywaj4cych na obszarach wodnych,
Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajqce status prawny i umocowanie os6b go reprezentujqcych,
Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
Kalkulacjg przewidywanych kosa6w realizacji zadania publicmego,
Informacjg o wcze(niejszej dzialalnoSci w zakresie, kt6rego dotyczy zadanie publiczne,
Informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj4cych wykonanie zadania publicznego,
Deklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania publicznego.

Ofefia oraz zal4czniki muszq by6 opieczgtowane i podpisane przez osoby uprawnione
i zaci4gania zobowi4zafi finansowych w imieniu oferenta.
W przypadku skladania kserokopii wymaganych dokument6w kazda strona dokumentu powinna byd potwierdzona za zgodnoSi z oryginalem przez osobg reprezentuj4cq podmiot zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze S4dowym lub innym dokumentem potwierdzajqcym status
prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych/osobg upowainion4 lub przez organ
wydaj4cy dokument.
Oferty na wykonanie zadania publicznego wraz z wymaganymi zal4cznikami, w zapieczgtowanej kopercie, z zaznaczeniem nazwy oferenta, naleiy sklada6 w sekretariacie Urzgdu
Gminy w Bliiynie, ul. KoSciuszki 79A, pok. Nr 21 w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 15
czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

do skladania oSwiadczeri woli
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Przy rozpatrywaniu ofert W6jt Gminy Blizyn:
ocenia mo2liwoSi realizacll zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonyvania ratownictwa wodnego,
ocenia przedstawion4 kalkulacjg koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
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ocenia proponowanq jako56 wykonania zadria i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych bgdzie realizowae zadanie publiczne,
uwzglgdnia zakres terytorialny realizacji zadania,
uwzglgdnia planowany udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych z innych 2r6del na realizacjg zadania publicznego,
uwzglgdnia planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i pracg spoleczn4 czlonk6w,
uwzglgdnia analizq i oceng realizacji zleconych zadai publicznych w przypadku podmiot6w uprawnionych do wykonyrania ratownictwa wodnego, kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, bior4c pod uwagg rzetelnoi6 i terminowo66
oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten cel Srodk6w.

Osob4 do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Katarzyna Cichocka - Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego. NieruchomoSci. Dr6g i Ochrony Srodowiska w Urzgdzie Cminy
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 Gmin4 Blizyn, a wylonionym oferentem, bgdzie okre6lad szczeg6lowe
i ostateczne warunki realizacji oraz rozliczenia zadutia.
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