
Zalqcznik 
do uchwaly nr XXXIX/240/2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 5 czerwca 2018r. 

ZASADY POSTPOWANL4 

W SPRAWACH UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH, 

PODMIOTOM UPRAWNIOIVYM 

DO WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO 

§ 1. 

1. W przypadku odstapienia od otwartego konkursu ofert ustala sic zasady 

postcpowania przy udzielaniu dotacji celowych podmiotom uprawnionym do 

wykonania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Pultuskiego. 

2. Dotacje, o kt6rych mowa w ust. 1, mos zostae udzielone na zadania 

publiczne wskazane w art. 22 ust. 6 ustawy o bezpieczeristwie os6b 

przebywajacych na obszarach wodnych. 

§ 2. 

Wysokok kwoty przeznaczonej na realizacjc zadaii, o ktorych mowa w § 1, okregla 

sic w budzecie Powiatu Pultuskiego na dany rok budzetowy. 

53. 

1. Informacjc o moiliwoki uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu 

ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Pultuski podaje sic do publicznej 

wiadomoki, poprzez ogloszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Pultusku. 

2. Informacjc na dany rok podje sic w terminie do 31 marca na dany rok. 

3. W roku 2018 informacjc, o ktorej mowa w ust. 2 podaje sic w terminie 14 dni 

od dnia wejgcia w zycie niniejszej uchwaly. 

54. 

Podmiotami uprawnionymi do zloenia oferty s4.  Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe oraz inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego 

na podstawie zgody Ministra do Spraw Wewnctrznych, prowadzace dzialalnok 

statutow4 na terenie Powiatu Pultuskiego. 
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1. Dotacja mote zostae przyzi-  na na podstawie zio2onej oferty, ktorej wzor 

okregla rozporzqdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru ofert i uproszczonego 

wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 

2. Oferty, w sprawie realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione 

do wykonywania ratownictwa wodnego, naley skladaC 

w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pultusku lub przeslae na adres 

korespondencyjny: Staros two Powiatowe w Pultusku, ul. Marii Sklodowskiej 

— Curie 11 , 06-110 Pultusk - z dopiskiem „Oferta realkagi adania - 

bev,iecehstwo na obsarach modnych na terenie Powiatu Pultuskiego", 

w terminie do 14 dni od dnia ukazania sic ogloszenia, o ktorym mowa 

§ 3 ust. 1. 

§6. 

1. W celu rozpatrzenia ofert na realizacjc zadania, Zarzqd Powiatu. w Pultusku 

powoluje Komisjc, ktora: 

1) ocenia, czy zioona oferta jest zgodna z wzorem oferty zawartym 

w rozporzadzeniu wskazanym w 5 5 ust. 1 niniejszych zasad; 

2) ocenia, czy podmiot ktory z1o2y1 ofertc spelnia warunek wskazany w § 4 

niniejszej zasad; 

3) ocenia, czy podmiot ziozyl ofertc w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 niniejszej 

zasad; 

4) ocenia moZliwok realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony 

do wykonania ratownictwa wodnego; 

5) ocenia przedstawiona kalkkulacjc kosztow realizacji zadania w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania; 

6) ocenia proponowang jakok wykonania zadania i kwalifikacje os6b 

je realizujqcych; 

7) uwzglcdnia udzial grodkow finansowych wlasnych lub pochodzqcych 

z innych irodel na realizacjc zadania publicznego; 

8) uwzglcdnia wklad rzeczowy oraz osobowy, w tym gwiadczenia wolontariuszy 

i pracc spolecznq czlonkow podmiotu uprawnionego; 



9) uwzgkdnia 	i ocenq realizacji zleconych zadati, publicznych w 

przypadku podmiotow uprawnionych do wykonywania ratownictwa 

wodnego, ktore w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania, biorac pod 

uwag rzetelnoge i terminowoge oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten 

cel grodkow. 

2. Komisja po analizie ofert przekazuje Zarzadowi Powiatu w Pultusku swo4 

opiniq. 
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1. Rozstrzygnkcie o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do 

wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Zarz40 Powiatu w Pultusku. 

2. Informacja w sprawie przyznania dotacji celowej podawana jest do publicznej 

wiadomoki w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 

Pultusku. 

§ 8. 

Przyznanie dofinansowania w formie dotacji nastQuje, na podstawie umowy 

zawartej pomicdzy Powiatem Pultuskim, a podmiotem uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Pultuskiego. Wzor umowy 

stanowi zal4cznik do niniejszych zasad. 

59. 

Zarzad Powiatu w Pultusku dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w 

szczegolnogci prawidlowoki: 

1) wykorzystania dotacji celowej; 

2) prowadzenia dokumentacji okregonej w przepisach prawa i postanowieniach 

umowy. 

§10. 

Podmiot, ktory otrzyma z budzetu Powiatu Pultuskiego dotacj celowq, o ktorej 

mowa w § 1 niniejszych zasad, sporz4dza sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego w terminie 30 dni od dnia zakoriczenia jego realizacji. Wzor 

sprawozdania okregla rozporzqdzenie Minis tra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru ofert i uproszczonego 

wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. rr 	• - 	 . 

m gr \Vies.:14,N 



UMOWA DOTACJI 

zawarta dnia 	 r. w Pultusku pomicdzy: 

wpisanym przez Sad Rejonowy w 	 Wydzial 	 

Krajowego Rejestru Sadowego do rejestru stowarzyszen, innych organizacji 

spolecznych i zawodowych pod numerem KRS 	  

reprezentowanym przez• 	  

zwanym w dalszej czcgci umowy „podmiotem uprawnionym do wykonania 

ratownictwa wodnego" 

a 

Powiatem Pultuskim, ul. Marii Sklodowskiej — Curie 11, 06-100 Pultusk zwanym 

w tregci umowy „Powiatem" reprezentowanym przez: 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu 	  

o nastcpujej tregci: 

§ 1.  

Umowa okregla zasady i tryb przekazywania oraz rozliczania dotacji celowej w 

zwiqzku z realizacja zadan ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczenstwa 

osobom przebywajacym na obszarach wodnych na terenie 	  

§ 2.  

W ramach niniejszej umowy Powiat zobowiazuje sib przekazaC podmiotowi 

uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego dotacjq celowq, o ktorej 

mowa w § 1 z przeznaczeniem na finansowanie w okresie od dnia 	  

do dnia 	  zadan ratownictwa wodnego zgodnie z ofert4, zakczoi-A 

do niniejszej umowy. 
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1. Na realizacjc zadan okreglonych w § 2 Powiat przekaZe podmiotowi 

uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego dotacj celow4 w kwocie 

zlotych 	(slownie• 	  

zlotych). 

2. Dotacja bOzie przekazana jednorazowo w terminie do 	dni od dnia 

podpisania umowy. 

3. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego zobowivany jest 

do wykorzystania przekazanych grodkow finansowych zgodnie z celem na jaki 

je uzyskal oraz na warunkach okreglonych w umowie. 

5 4. 

Dotacja zostanie przekazana na rachunek 	  

5 5. 

Termin wykorzystania dotacji nie mote bye dluZszy niZ do 31 grudnia 	roku 

5 6. 

Przyznana dotacja celowa, o ktorej mowa w § 2 w CZOCi niewykorzystanej do 

31 grudnia podlega zwrotowi w terminie do 15 stycznia nastQnego roku na rachunek 

Powiatu Pultuskiego nr • 	  
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1. Powiat jest uprawniony jest do kontroli wykonania zadania, na ktore 

przeznaczona jest dotacja celowa. 

2. Kontrola mote bye przeprowadzona w toku realincji umowy. 

3. W ramach kontroli upowaZnione przez Zarz4d Powiatu w Pultusku osoby 

mogq badae dokumenty majgce znaczenie dla prawidlowoki wykonania 

zadania, a takze zadae wyjagnien i informacji. 

§ 8. 

1. Podmiot uprawniony do wykonania ratownictwa wodnego zobowivany jest 

w terminie do 31 grudnia przekazae ministrowi wlagciwemu do spraw 

wewnctrznych informacjq o wysokoki otrzymanych w danym roku dotacji, 

celu, na ktory zostaly udzielone oraz podmiocie, ktory ich udzielil. 



2. Podmiot uprawniony do wykonania ratownictwa wodnego zobowivany jest 

przekazaC Powiatowi Pultuskiemu w terminie do 30 stycznia roku nastQnego 

roku rozliczenie przyznanej dotacji. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq, znajduja, zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie °sob przebywa4cych na 

obszarach wodnych 

§ 10. 

Umow sporzqdzono w dwoch jednobrzm4cych egzemplarzach, po jednym dla 

kazdej ze stron 

§11. 

Wszelkie zmiany umowy wyrnagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2nogci. 

Powiat Pultuski 	 podrniot uprawniony 
do wykonywania ratownictwa wodnego 

Nor 
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