
UCHWAt.A Nr 146/3095/16 
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO 

wRZESZOWIE 
z dnia 16 lutego 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad post~powania przy udzielaniu dotacji celowych 
w 2016 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego 

na realizacj~ zadari z zakresu zapewnienia bezpieczeristwa osobom 
przebywajotcym na obszarach wodnych na terenie wojew6dztwa 

podkarpackiego. 

Na podstawie art. 22 us!. 4 ius!. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeristwie os6b przebywajqcych na obszarach wodnych (Oz. U. Nr 208, 
poz. 1240 z pMn. zm.), art. 4 us!. 1 pkt 20 i 23, art. 5 us!. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2014 r., 
poz. 1118 z p6zn . zm.) oraz art. 14 us!. 1 pkt 14, art. 41 us!. 1 ius!. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie wojew6dztwa (Oz. U. z 2015 r., poz. 1392 
z p6zn . zm.) 

Zarzotd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co nast~puje : 

§ 1 

W zwiqzku z odstctPieniem od otwartego konkursu ofert, kierujqc sit;! intencjq 
wspierania zadari z zakresu porzqdku i bezpieczeristwa publicznego, ustala sit;! 
Zasady postt;!powania przy udzielaniu dotacji celo,wych w 2016 roku podmiotom 
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizacjt;! zadari z zakresu 
zapewnienia bezpieczeristwa osobom przebywajqcym na obszarach wodnych na 
terenie wojew6dztwa podkarpackiego, stanowiqce zalqcznik do niniejszej Uchwaly. 

§2 

Na realizacjt;! zadari z zakresu ratownictwa wodnego w formie 
ich wykonywania przeznacza sit;! srodki finansowe w kwocie 
(slownie: tl7ydziesci tysi/icy zlotych) . 

§3 

wsparcla 
30000 zl 

Srodki na realizacjt;! Uchwaly znajdujq pokrycie w budzecie Wojew6dztwa 
Podkarpackiego na rok 2016 w dziale 754 - BezpieczeJistwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa, rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa g6rskiego i wodnego, 
§ 2360 - Ootacje celowe z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadaJi zleconych 
do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnosc pozytku publicznego. 

§4 

Wykonanie Uchwaly powierza sit;! Oyrektorowi Oepartamentu Organizacyjno
Prawnego. 

\VICEMARS~I Y-!O" hVODIDVA 

Mdri~Ska 



Zala,cznik do Uchwaly Nr 146/3095/16 
Zarza,du Wojew6dztwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 16 lutego 2016 r. 

Zasady post~powania przy udzielaniu dotacji celowych w 2016 roku 
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizacj~ 

zadari z zakresu zapewnienia bezpieczeristwa osobom przebywaj<tcym 
na obszarach wodnych na terenie wojew6dztwa podkarpackiego 

1. Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego w 2016 roku na realizacj~ zadan z zakresu 
ratownictwa wodnego w formie wsparcia ich wykonywania planuje przeznaczye 
30 000 zl (slownie: trzydziesci tysilicy zlotych) . 

2. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty Sq podmioty, 0 ktorych mowa 
wart. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 0 bezpieczenstwie osob 

przebywajqcych na obszarach wodnych (Oz. U. Nr 208, poz. 1240 z pozn . zm.), 
z zastrzezeniem, ze podmioty uprawnione muszq prowadzie dzialalnose 
statutowq na terenie wojewodztwa podkarpackiego. 

3. Ootacje dla wyzej wskazanych podmiotow mogq bye udzielone na nast~pujqce 
zadania z zakresu ratownictwa wodnego: 

1) utrzymanie gotowosci ratowniczej ; 
2) prowadzenie dzialan ratowniczych ; 

3) organizowanie i prowadzenie szkolen ratownikow wodnych oraz psow 
ratowniczych i ich przewodnikow; · 

4) utrzymanie gotowosci operacyjnej sprz~tu ratowniczego; 
5) prowadzenie dokumentacji wypadkow 

- realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. 
4. Ootacja moze zostae przyznana po zlozeniu przez podmiot uprawniony 

do wykonywania ratownictwa wodnego oferty realizacji zadania w 2016 roku. 
Oferta zawiera w szczegolnosci : 

1) szczegolowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji ; 
2) termin i miejsce realizacji zadania; 
3) kalkulacj~ przewidywanych kosztow realizacji zadania ; 

4) informacj~ 0 wczesniejszej dzialalnosci w zakresie, ktorego dotyczy zadanie; 
5) informacj~ 0 posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych 

zapewniajqcych wykonanie zadania oraz 0 planowanej wysokosci srodkow 

finansowych na realizacj~ danego zadania pochodzqcych z innych zrodel; 
6) deklaracj~ 0 zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania. 

5. Oferta powinna bye zgodna z wzorem oferty zawartym w rozporzqdzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Oz. U. z 2011 r. , Nr 6, poz. 25) . 



6. Oferty realizacji zadania przez podmioty uprawnione do wykonywania 

ratownictwa wodnego b~dq przyjmowane do dnia 17 marca 2016 r. Oferty 

nalezy skladac osobiscie w Kancelarii og61nej Urz~du Marszalkowskiego 
Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. tukasza Cieplinskiego 4, lub 
przeslac na adres korespondencyjny: Departament Organizacyjno-Prawny 

Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie , al. 
tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzesz6w, z dopiskiem "Oferta realizacji zadania 
- bezpieczenstwo na obszarach wodnych 2016". Decyduje data wplywu oferty 
do Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 
potwierdzona piecz~ciq wplywu , a nie data stempla pocztowego. 

7. W sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu 
do wykonywania ratownictwa wodnego rozstrzyga Zarzqd 
Podkarpackiego 

uprawnionego 
Wojew6dztwa 

w Rzeszowie w formie uchwaly podj~tej na wniosek Dyrektora Departamentu 
Organizacyjno-Prawnego Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie . 

8. Przy rozpatrywaniu ofert Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie : 
1) ocenia mozliwosc realizacji zadania przez podmiot uprawniony 

do wykonywania ratownictwa wodnego; 

2) ocenia przedstawionq kalkulacj~ koszt6w realizacji zadania, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadan!a; 

3) ocenia proponowanq jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b , 

przy udziale kt6rych podmiot uprawniony b~dzie realizowal zadanie ; 
4) ocenia, czy zadanie odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania 

proponowanego do realizacji przez Dotujqcego; 
5) uwzgl~dnia zakres terytorialny realizacji zadania ; 

6) uwzgl~dnia planowany udzial srodk6w finansowych wlasnych lub srodk6w 
pochodzqcych z innych tr6del na realizacj~ zadania ; 

7) uwzgl~dnia planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 
wolontariuszy i prac~ spolecznq czlonk6w; 

8) uwzgl~dnia analiz~ i ocen~ realizacji zleconych zadan w przypadku 
podmiot6w uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego , kt6re 
w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania , biorqc pod uwag~ 

rzetelnosc 
i terminowosc oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten cel srodk6w. 

9. Przyznanie dotacji celowej nast~puje na podstawie pisemnej umowy. 

10. Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jako zlecajqcy zadanie, 
dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczeg6lnosci: 

1) stanu realizacji zadania; 

2) efektywnosci, rzetelnosci i jakosci wykonania zadania; 
3) prawidlowosci wykorzystania srodk6w publicznych otrzymanych na realizacj~ 

zadania; 
4) prowadzenia dokumentacji okreslonej w przepisach prawa 

i w postanowieniach umowy. 



11 . Sprawozdanie z wykonania zadania okreslonego w umowie nalezy sporzqdzie 

w terminie 30 dni od dnia zakoriczenia realizacji zadania . Ootujqcy moze wezwae 

do zlozenia w okresie sprawozdawczym cz~sciowych sprawozdari z wykonania 
zadania publicznego, nie wczesniej niz przed uplywem 30 dni od dnia dor~czenia 
wezwania . Sprawozdanie powinno bye zgodne z wzorem sprawozdania zawartym 
w rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Oz. U. z 2011 r. , 
Nr 6, poz. 25) . 

WICEMail. 

Ma . 


