
Zarządzenie Nr 108/21 
Burmistrza Trzcianki 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 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 ze zm.) oraz § 6 zarządzenia Nr 80/21 Burmistrza Trzcianki 
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji 
celowej w 2021 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa 
wodnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu oferty udziela się dotacji celowej 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 
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
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UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 108/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na zadanie z zakresu

ratownictwa wodnego

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych jednostki samorządu terytorialnego, na
terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne, mogą udzielać dotacji
celowych podmiotom, które wykonują zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

Jednocześnie § 6 zarządzenia Nr 80/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja
2021 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2021 roku
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego stanowi, że
decyzję o przyznaniu decyzji podejmuje Burmistrz Trzcianki, po rozpatrzeniu ofert
złożonych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego.

W wyznaczonym na składanie ofert terminie, tj. do 04.06.2021 r., do Urzędu
Miejskiego Trzcianki wpłynęła 1 oferta na realizację zadania publicznego w zakresie
ratownictwa wodnego, złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy "Anioły" w Trzciance.
Po rozpatrzeniu i akceptacji ww. oferty Burmistrz Trzcianki podjął decyzję o
przyznaniu dotacji w wysokości 80.000 zł.

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