
UCHWAŁA Nr 330 /7096/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 17 sierpnia 2017r. 

w sprawie przyznania dotacji dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu 

ratownictwa wodnego. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 22 ust. 4, ust. 5 
i ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656) oraz ust. 7 Zasad postępowania przy 
udzielaniu dotacji celowych w 2017 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania 
ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa 
podkarpackiego, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 315/6602/17 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 
ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2017 roku 
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań 
z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach 
wodnych na terenie województwa podkarpackiego. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyznaje się Bieszczadzkiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 
z siedzibą w Krośnie, zwanemu dalej "dotowanym", dotację celową na zadanie 
z zakresu ratownictwa wodnego, polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa 
osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa 
podkarpackiego w 2017 r., określone ofertą i realizowane począwszy od dnia 
zawarcia umowy. 

§2 

Dotację, o której mowa w § 1, przyznaje się w kwocie 60 000 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych) . 

§3 

Środki na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na rok 2017 w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, 
§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 



§4 

Warunki przekazania dotacji określone będą w umowie, która zawarta zostanie 
pomiędzy Województwem Podkarpackim a dotowanym. 

§5 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego -
Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego. 

§6 
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