
Uchwała nr  1931/ 2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  28 kwietnia  2016 roku 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa 

wodnego w roku 2016.  

 

 

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 486), art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.239), uchwały  

nr XI/297/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października  

2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016”, uchwały Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego nr 1713/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 2016 oraz uchwały  

nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadania z dziedziny ratownictwa wodnego 

na łączną kwotę 89 999 zł. oraz imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację 

przedmiotowych zadań zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały nr 1931/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 

2016. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z z 2016 r., 

poz.239), podjęcia przez Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu  

26 października 2015 roku uchwały nr XI/297/15 w sprawie uchwalenia przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016”, oraz uchwały Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego nr 1713/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 2016.  

 

W wyniku ogłoszonego konkursu na ww. zadanie, do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

złożono 3 oferty. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2016 roku, 

dokonała oceny merytorycznej 3 ofert, z czego wybrała i zaproponowała Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania 3 oferty.  

 

Łączna suma proponowanych przez Komisję Konkursową dotacji wynosi: – 89 999 zł.  

 

Wszyscy oferenci oraz złożone przez nich oferty wybrane w postępowaniu konkursowym  

w dniu 22 kwietnia 2016 roku spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w „Programie współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w 

sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016” oraz w ogłoszeniu konkursowym 

zatwierdzonym uchwałą nr 1713/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 2016 i uzyskały 

pozytywną ocenę merytoryczną powyżej wymaganego minimalnego progu punktowego.  

 

Środki na realizację przedmiotowych zadań w roku 2016 zostały zaplanowane w: dziale 754 

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz.75415 § 2360. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  



Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, w dziedzinie ratownictwa wodnego,

wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, realizowane w formie wspierania

Dział 754 - "Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - rozdział 75415 - § 2360

Lp.
Nr i Data 

wpływu  oferty
Nazwa Oferenta Nazwa zadania Miejsce

Koszt ogólny 

zadania 

Wnioskowana 

kwota

Wysokość 

przyznanej 

dotacji                   

Liczba 

uzyskanych 

punktów                               

w postępowaniu 

konkursowym

1
177

04.04.2016

Ratownictwo Wodne 

Rzeczpospolitej Oddział 

w Poznaniu

Bezpieczna Wielkopolska z RWR
Województwo 

Wielkopolskiego
31 050,00 22 670,00 13 954,00 60

2
179

04.04.2016

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu

Doposażenie WOPR Województwa Wielkopolskiego - w sprzęt 

ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne 

i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, jak 

również utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratunkowego w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na 

obszarach wodnych na terenie województwa wielkopolskiego 

w sezonie letnim 2016

Województwo 

Wielkopolskiego
108 779,98 83 923,18 53 224,00 63

3
178

30.03.2016

Rejonowe Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w 

Lesznie

Bezpiecznie na wodzie
Region 

leszczyński
36 940,00 36 240,00 22 821,00 62

176 769,98 142 833,18 89 999,00

załącznik 

do uchwały nr 1931/ 2016

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia  28 kwietnia 2016r.

Doposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, jak również utrzymanie gotowości 

operacyjnej sprzętu ratunkoweo w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie województwa wielkopolskiego w sezonie letnim 

2016

RAZEM:


