
UCHWAŁA NR XLV/305/13
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie trybu postepowania w sprawach udzielania dotacji celowej z zakresu 
ratownictwa wodnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 
w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 
835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 
1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 
r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 
1240), Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie przez gminę Trzcianka dotacji 
celowej podmiotom uprawnionym do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa 
wodnego na terenie gminy Trzcianka, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli 
wykonywania zadania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o podmiotach uprawnionych do wykonywania zadań 
z zakresu ratownictwa wodnego, rozumie się przez to Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. 

§ 3. 1. Podmiot uprawniony do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego 
może otrzymać dotację celową na zadania określone art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 
Nr 208, poz. 1240). 

2. Środki finansowe na udzielenie dotacji, określonej w ust. 1, pochodzić będą 
z budżetu gminy Trzcianka. 

§ 4. Burmistrz Trzcianki podaje corocznie do publicznej wiadomości informację 
o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa 
wodnego poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Trzcianki www.trzcianka.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim Trzcianki 
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§ 5. 1. Dotację na realizację zadań, określonych w § 3 ust. 1, przyznaje się na 
podstawie pisemnej oferty, złożonej przez podmiot uprawniony do wykonywania zadań 
z zakresu ratownictwa wodnego. 

2. Oferta, o której mowa w ust. 1, powinna być zgodna z wzorem oferty zawartym 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 
poz. 25), zwanego dalej rozporządzeniem. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad oferty, Burmistrz 
Trzcianki wyznacza termin i wzywa oferenta do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty. 
Oferta, której uchybienia lub wady nie zostały usunięte bądź nie została uzupełniona 
w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 

4. Termin składania ofert określony będzie w informacji, o której mowa w § 4. 
§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania 

zadań z zakresu ratownictwa wodnego, podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie 
zarządzenia. 

2. Przy rozpatrywaniu ofert Burmistrz Trzcianki: 
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do 

wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego; 
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 

których uprawniony podmiot będzie realizował zadanie; 
4) uwzględnia planowany przez podmiot uprawniony do wykonywania zadań z zakresu 

ratownictwa wodnego wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy 
i pracę społeczną członków; 

5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych przez podmiot 
ubiegający się o udzielenie dotacji w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność 
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Przyznanie dotacji na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy, 

której wzór określa rozporządzenie. 
§ 7. Burmistrz Trzcianki, bądź osoba przez niego upoważniona, dokonuje kontroli 

realizacji zadania, a w szczególności: 
1) stanu realizacji zadania; 
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację 

zadania; 
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. 
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§ 8. Z wykonania zadania, na które gmina Trzcianka udzieliła dotacji celowej należy 
sporządzić sprawozdanie z wykonania zadania w terminie 30 dni po upływie terminu, na 
który została zawarta umowa, według wzoru określonego rozporządzeniem. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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