
Zarządzenie Nr 47/20
Burmistrza Trzcianki
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na zadanie w zakresie 
ratownictwa wodnego

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 350) oraz § 6 ust. 2 zarządzenia Nr 34/20 Burmistrza Trzcianki 
z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji 
celowej w 2020 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa 
wodnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu oferty udziela się dotację celową na zadanie z zakresu 
ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 80.000 zł (słownie: 
osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu ratownictwa 
wodnego nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 
Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
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UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 47/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na zadanie z zakresu

ratownictwa wodnego

Zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 34/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30
marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2020
roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, podmiot
uprawniony może otrzymać dotację celową w wysokości 80.000 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych) na:
1) utrzymanie gotowości ratowniczej;
2) prowadzenie działań ratowniczych;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów
ratowniczych i ich przewodników;
4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

Podstawą przyznania dotacji jest oferta złożona przez podmiot uprawniony do
wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego, wpisany do rejestru jednostek
współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęła 1 oferta na realizację zadania
publicznego w zakresie ratownictwa wodnego, złożona przez Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu. Po rozpatrzeniu i akceptacji ww. oferty Burmistrz
Trzcianki podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 80.000 zł.

Niniejsze zarządzenie umożliwi zawarcie umowy na realizację zadania
publicznego związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom korzystających z
kąpielisk na terenie gminy Trzcianka, tj. Nowej Plaży, Starej Plaży oraz Logo z
oferentem.
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