
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/2015 

       Zarządu Powiatu Leszczyńskiego  

        z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

 

Zasady postępowania przy udzieleniu dotacji celowych podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego. 

 

 § 1. Ilekroć w treści jest mowa o podmiotach uprawnionych do wykonywania 

ratownictwa wodnego, rozumie się przez to Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz 

inne podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

 § 2. Dotację celową z budżetu Powiatu Leszczyńskiego mogą otrzymać podmioty 

uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. 

 

 § 3. Dotacje, o których mowa w § 2, są udzielane z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

 § 4. Dotacje, o których mowa w § 3, są udzielane na następujące zadania publiczne            

z zakresu ratownictwa wodnego: 

 1) utrzymanie gotowości ratowniczej, 

 2) prowadzenie działań ratowniczych, 

 3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, 

 4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego. 

  

 § 5. 1. Starosta Leszczyński podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości 

otrzymania dotacji celowej z zakresu ratownictwa wodnego wraz z wysokością środków 

finansowych.   

2. Informację, o które mowa w ust. 1 zamieszcza się: 

 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesznie, 

 2) na stronie internetowej Powiatu Leszczyńskiego, 

 3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesznie. 

 3. Dotację przyznaje się po złożeniu przez podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa wodnego oferty realizacji zadania publicznego. 

  

§ 6. Oferty wg wzoru określonego  w załączniku nr 2 do uchwały, uprawione podmioty 

składają w punkcie obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Lesznie, pl. Kościuszki 4B             

w godz. urzędowania Starostwa Powiatowego w Lesznie lub przesyłają za pośrednictwem 

poczty (decyduje data nadania przesyłki) w terminie do 21 dni od daty zamieszczenia 

informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.   

 

§ 7. 1. Oferty o których mowa w § 6  pod względem  merytorycznym i finansowym 

sprawdzi,  komisja powołana przez Starostę Leszczyńskiego. 

2. Komisja z czynności o których mowa w ust. 1 sporządza protokół  i przedstawia 

Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego. 

 

§ 8. Przy rozpatrywaniu ofert, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zapoznaje się             



 z protokołem komisji o której mowa w § 7 i ocenia: 

1) możliwość realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego przez uprawniony 

podmiot, 

2) przedstawioną kalkulacje kosztów realizacji zadań publicznych w odniesieni do opisu 

planowanych do realizacji zadań, 

3) zasoby kadrowe i rzeczowe zapewniające wykonanie zadań oraz proponowaną jakość 

wykonania zadania, 

4) planowany udział środków własnych, środków z innych źródeł publicznych, pracy 

społecznej i wkładu rzeczowego, 

5) uwzględnia zakres terytorialny realizowanych zadań, preferowane będą zadania           

o zasięgu powiatowym, 

6) możliwości finansowe budżetu Powiatu Leszczyńskiego. 

 

§ 9. 1.W sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do 

wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego, rozstrzyga Zarząd Powiatu 

Leszczyńskiego w formie uchwały. 

2. Podmiot uprawniony, któremu została przyznana dotacja w wysokości niższej niż 

wnioskowana, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do dokonania aktualizacji 

kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji celowej. 

 

§ 10. Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie podpisanej umowy.    

 

§ 11. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ma prawo do przeprowadzenia kontroli 

przyznanej dotacji celowej podmiotowi uprawnionemu. 

 

§ 12. Z wykonania zadań podmiot uprawniony składa w terminie do 30 dni od 

zakończenia realizacji zadań sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

 

 


