
   UCHWAŁA NR ………………………..    Projekt 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia ……………………………… 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 
maja 2015 roku  w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania 
dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych. 

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.1) oraz art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
446 z późn. zm.2), Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje: 

§1. W uchwale nr  VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 

- §1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4) Dotacji dla wyżej wskazanych podmiotów udziela się na podstawie umowy zgodnej ze 
wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).” 

- §1 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4) Dotacja może zostać przyznana po złożeniu przez podmiot uprawniony oferty realizacji 
zadania publicznego w danym roku, zgodnej ze wzorem oferty zawartym w Rozporządzeniu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300), przy czym ” 

a) Termin i miejsce  realizacji zadania publicznego, 
b) szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacje przewidywanych kosztów zadania 

publicznego, 
c) informację o wcześniejszej działalności, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 
d) informację o zasobach kadrowych i wkładzie rzeczowym przewidywanych do 

wykorzystania przy realizacji zadania publicznego oraz o przewidywanych źródłach 
finansowania zadania publicznego, 

e) informację o zamiarze odpłatnego wykonania zadania publicznego”. 

- §1 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w M. P. z 2016 r. poz. 795. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948 
oraz z 2017 r. poz. 730. 



„7) w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, podmiot 
uprawniony zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego harmonogramu i kalkulacji 
przewidywanych kosztów zadania publicznego.” 

- §1 ust. 9 lit. e i f otrzymuje nowe brzmienie: 

„e) ocenia zakres terytorialny realizacji zadania, 

f) ocenia planowany wkład rzeczowy oraz zasoby kadrowe, w tym świadczenia 
wolontariuszy i prace społeczną członków podmiotu uprawnionego przy realizacji 
zadania publicznego”. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Wprowadzenie zmian w Uchwale nr VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 
22 maja 2015 roku  w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji 
celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych wynika z konieczności dostosowania jej niektórych zapisów do aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

Przedmiotowe zmiany dotyczą nowych regulacji w zakresie wzoru ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań. 

3 września 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 
(Dz. U. poz. 1300). 

Rozporządzenie to było poprzedzone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 
2011 r. Nr 6, poz. 25), które to utraciło moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  


