UCHWAŁA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
NR XXX/770/17
w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych organizacjom
pozarządowym na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.
Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. W związku z odstąpieniem od otwartego konkursu ofert ustala się zasady postępowania przy udzielaniu
dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa
wielkopolskiego, określonym w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.).
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mają charakter majątkowy i udzielane są na następujące zadania z zakresu
ratownictwa wodnego:
1) utrzymanie gotowości ratowniczej,
2) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
§ 2.
Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadania, o którym mowa w § 1ust. 2 określa
się w budżecie Województwa Wielkopolskiego na dany rok.
§ 3.
Informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego na terenie
województwa wielkopolskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez
jej ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu.
§ 4.
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 prowadzące
działalność statutową na terenie województwa wielkopolskiego, które:
1) posiadają siedzibę,
2) dysponują siecią baz ratownictwa
zlokalizowanych w pobliżu akwenów,

wodnego wyposażonych w sprzęt ratownictwa

wodnego,

3) zapewniają stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa
wielkopolskiego poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników dla zabezpieczenia obszarów
wodnych,
4) dysponują kadrą odpowiednio przeszkolonych ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia
stanu gotowości do podjęcia działań ratowniczych,
5) posiadają środki łączności umożliwiające komunikację z innymi służbami ratowniczymi.
2. Podmioty, o których mowa w ust.1 powinny udokumentować, jaką ilością baz ratownictwa
wodnego dysponują na terenie województwa wielkopolskiego.

§ 5.
1. Dotacja może zostać przyznana po złożeniu oferty, której wzór określa załącznik nr 1
do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
2. Oferta powinna zawierać, w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych, w tym pochodzących z innych źródeł.
3. Oferty, w sprawie realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa
wodnego, należy składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera w godzinach pracy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze) przy
al. Niepodległości 34 w Poznaniu, (kod pocztowy 61-714) bądź przesłać pocztą pod wskazany powyżej adres.
4. Oferty nie spełniające warunków wskazanych w ust. 2 podlegają odrzuceniu.
§ 6.
1. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania
ratownictwa wodnego podejmuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków, Zarząd Województwa ocenia:
1) możliwość realizacji zadania przez podmioty które złożyły wnioski,
2) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
3) zasadność propozycji wydatkowania dotacji, przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa
wodnego,
4) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
§ 7.
Wysokość udzielonej dotacji, cel lub opis dotowanego zadania, termin wykorzystania dotacji,
termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji zawiera
umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a podmiotem, któremu udzielono
dotacji przy odpowiednim zastosowaniu wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3
do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
§ 8.
Podmiot realizujący zadanie, sporządzi sprawozdanie finansowe w terminie 30 dni liczonych
od dnia zakończeniu umowy, zgodnie z wzorem załączonym do umowy.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXX/770/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań obejmujących
ratownictwo wodne.
Zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (t.j.Dz.U.z2016r. poz. 656 ze zm.), w przypadku
odstąpienia od otwartego konkursu ofert, jednostka samorządu terytorialnego ogłasza zasady postępowania w
sprawach udzielania dotacji, o których mowa w art. 22 ust.2-4 tej ustawy–przy odpowiednim zastosowaniu art.
14-18ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz.U.z2016.1817. ze zm.).
Z uwagi na okoliczność, iż wyżej wymienione zasady postępowania w sprawie o udzielenie dotacji, zawierają
generalne
i
abstrakcyjne
normy
postępowania,
tzn.
normy
prawne
nie skierowane do konkretnego adresata i nie skierowane do konkretnej sytuacji, to w świetle
aktualnie obowiązującego orzecznictwa i piśmiennictwa, zasady te są w istocie aktem prawa miejscowego.
Z kolei ze względu na okoliczność, iż przepisy prawa miejscowego mogą być uchwalane
wyłącznie
przez
organy
stanowiące
jednostek
samorządu
terytorialnego,
to
zasadną
jest konkluzja, że do podjęcia niniejszej uchwały, Sejmik Województwa Wielkopolskiego
posiada kompetencje.
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