
Zarządzenie Nr 174/2017 

Burmistrza Polic  

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania 
publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2017 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1817, z późn. zm.)  oraz  § 16 ust. 12 uchwały Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej 
w Policach z dnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy 
Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji 
zadań pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania 
 publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska 
 dotację w 2017 roku. 

2. Nazwy  podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do zarządzenia    

Burmistrza  Polic Nr 174/2017 

                                                 z dnia 16 czerwca 2017 roku 

Nazwa podmiotów i wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych, które 
przystąpiły do konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne  
i wysokości dotacji w 2017 roku. 

   

lp. 

  

  

nazwa organizacji 

  

  

wysokość dotacji 

  

  

1. 

  

Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Województwa 
Zachodniopomorskiego Oddział 
Powiatowy WOPR w Policach 

           

15.000 zł. 

   
Uzasadnienie  

 
Do konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Polic, na realizację 

zadań pożytku publicznego w zakresie ratownictwa wodnego: 
„Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi 
i  Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na 
terenie Gminy Police w roku 2017”  przystąpiło jedno stowarzyszenie,     
tj. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 
Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy WOPR w Policach. 

Na realizację ww. zadania publicznego w budżecie Gminy Police 
na 2017 roku zaplanowano kwotę 15.000 zł. 

Oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy WOPR                   
w Policach obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach 
wodnych należących do gminy poprzez patrolowanie brzegów na 
akwenach wodnych, monitoringu środowiska wodnego, pełnieniu 
dyżurów i szkoleniu ratowników. 

Przy dokonywaniu oceny oferty oraz określeniu wysokości dotacji 
kierowano się następującymi kryteriami: 

a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę 
materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, 
odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji 
zadań objętych konkursem, 



b) koszty realizacji zadania – z uwzględnieniem udziału rzeczowego 
oraz finansowych środków własnych, a także środków 
pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów, 

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania w budżecie Gminy na 2017 rok, 

d) sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich, 
e) jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, 
f) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej 

działalności. 
Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy WOPR                
w Policach spełnia ww. kryteria.  

 
 
 
 


