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Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

opiniującej w dniach 25 maja i kolejno 30 maja 2022 roku oferty złożone do

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ramach otwartego

konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa

wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2022 roku.

W roku 2022 Wojewoda Świętokrzyski przeznaczył środki finansowe w wysokości

60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla organizacji pozarządowych

w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 105”7, z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, na dofinansowanie projektów zgłoszonych przez

organizacje/podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2022 roku.

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę w dniu 20 kwietnia 2022 roku otwartego

konkursu ofert, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego

Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły trzy oferty od podmiotów uprawnionych, zgodnie z art. 12

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach

wodnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 147 t.j.)

Zarządzeniem nr 56/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2022 roku

została powołana Komisja Konkursowa do spraw zaopiniowania, oceny i wyboru najlepszych

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu

ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2022 roku przez

organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego, biorące udział

w konkursie wymienionym w tytule Zarządzenia, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) Robert Sabat — Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

2) Ewa Mazurek — Kierownik Oddziału Zabezpieczeń Technicznych w Wydziale

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

3) Anna Osuch Bania — inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego,

4) Izabela Fudala — inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu,



Nadesłane oferty Komisja Konkursowa rozpatrzyła wstępnie na posiedzeniu w dniu

25 maja 2022 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (lista

obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Wszystkie

złożone oferty spełniły wymagane kryteria formalne. Komisja wystąpiła o dodatkowe

wyjaśnienia do dwóch oferentów i w dniu 30 maja 2022 r. dokonała oceny merytorycznej

wszystkich ofert.

Przy ocenie merytorycznej oferty Komisja brała pod uwagę:

1) zgodność złożonej oferty z rodzajami zadań, wskazanymi w punkcie 1 ogłoszenia,

2) możliwość realizacji celów zadania publicznego przez dany podmiot, biorąc pod uwagę

w szczególności:

a) doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań,

b) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod

względem merytorycznym oraz obsługę administracyjną, która zagwarantuje

rzetelne rozliczenie dotacji,

3) racjonalność wydatków w stosunku do proponowanego zakresu zadań,

4) prawidłowość kalkulacji kosztów,

5) ocena planu działania i zaplanowanych rezultatów

6) wysokość udziału własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych

źródeł na realizację zadania,

7) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną

członków.

Po dokonaniu analizy proponowanych zadań pod kątem zgodności z priorytetami

zawartymi w ogłoszeniu o konkursie, biorąc pod uwagę ich zasadność, celowość oraz

rzetelność przedstawionych kosztów, Komisja proponuje:

1) przydzielić środki finansowe w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy

złotych 00/100) dla Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Kielcach - ze wskazaniem konieczności realizacji szkoleń

ratowników w zaktualizowanej ofercie.

2) przydzielić środki finansowe w wysokości 25 .000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy

złotych 00/l 00) dla Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe z Kielc.



3) ofertę złożoną przez Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z Jasła

pozostawić bez dofinansowania w zawiązku z poniższym:

- zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego, pkt. 3.13. „do kosztów kwal~f~kowanych

zadania nie będą zaliczone koszty ponoszone na realizację zadania wykraczającą poza

wojewódziwo świętokrzyskie oraz na szkolenia ratowników wodnych niewykonujqcych

zadań i niebędących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania

ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego”. Zgodnie z zapisami

oferty cyt. „chętni biorący udział w kursie dostaną szansę zasilenia szeregów

ratowników wodnych w PIRKFiS, co zwiększy potencjał Organizacji „ przy czym

Organizacja „zakłada rozszerzenie swojej działalności i pragnie zabezpieczać także

obiekty i obszary wodne na terenie województwa świętokrzyskiego „. Tym samym oferta

Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z Jasła nie zapewnia

wykonania zadania zgodnie z powyższym.

- zgodnie z przedłożoną w ofercie kalkulacją, koszt przeprowadzenia szkolenia dla 12

pełnoletnich osób z województwa świętokrzyskiego z zakresu Ratownictwa Wodnego

jest znacznie wyższy w porównaniu z drugą złożoną w konkursie ofertą, zakładającą

przeprowadzenie szkolenia dla zbliżonej ilościowo grupy osób.

W związku z powyższym członkowie Komisji proponują udzielenie dofinansowania

drugiemu oferentowi, ze wskazaniem konieczności uwzględnienia realizacji szkoleń

ratowników wodnych w zaktualizowanej ofercie

- w związku z zapisem w ofercie dotyczącym założonych do osiągniecia rezultatów

i wskazaniem, że „chętni kursanci zasilą szeregi organizacji PIRKFiS, co pozwoli na

zabezpieczenie obiektów wodnych m.in. Park Wodny Perła w Nowinach, Kryta

Pływalnia Delfin w Połańcu czy Baseny Mineralne Solec Zdrój (...) „ członkowie

Komisji uznali, iż założonym rezultatem szkolenia ratowników wodnych

przeprowadzonym w oparciu o środki z budżetu państwa, nie może być zabezpieczenie

ratownicze komercyjnie działających ośrodków typu baseny Mineralne Solec Zdrój.



Zaproponowany przez komisję Konkursową wybór zostanie przedłożony Wojewodzie

Świętokrzyskiemu do akceptacji.

Podpisy członków Komisji:

1. RobertSabat- ~

2. Ewa Mazurek - ~M...L

3. Anua Osuch Bania- ~ :ii~5”~
4. Izabela Fudala -

Załączniki:
1. Lista obecności członków Komisji Konkursowej
2. Oświadczenia członków Komisji o braku konfliktów interesów
3. Karty ocen ofert
4. Załącznik nr 5 Tabela oferty odrzucone z przyczyn merytorycznych
5. Załącznik nr 6 Tabela oferty, którym proponuje się udzielić dofinansowania



Załącznik nr 5 — oferty, które nie otrzymały dofinansowania po przeprowadzonej ocenie merytorycznej

KONKURS OFERT 2022 J BUDŻET WOJEWODY

Lp. oferty Podmiot Nazwa zadania Powód odrzucenia z przyczyn merytorycznych

- zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego, pkt. 3.13. „do kosztów
kwalifikowanych zadania nie będą zaliczone koszty ponoszone na realizację
zadania wykraczającą poza województwo świętokrzyskie oraz na szkolenia
ratowników wodnych niewykonujących zadań I niebędących członkami
podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie
województwa świętokrzyskiego”. Zgodnie z zapisami oferty cyt. „chętni biorący
udział w kursie dostaną szansę zasilenia szeregów ratowników wodnych w PIRKFiS,
co zwiększy potencjał Organizacji”, przy czym Organizacja „zaktada rozszerzenie
swojej działalności i pragnie zabezpieczać także obiekty i obszary wodne na terenie
województwa świętokrzyskiego”~ Tym samym oferta Polskiego Instytutu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu z Jasła nie zapewnia wykonania zadania zgodnie z

Organizacja i prowadzenie szkolen powyższym.
ratowników wodnych oraz psów

Polski Instytut Rozwoju Kultury ratowniczych i ich przewodników - zgodnie z przedłożoną w ofercie kalkulacją, koszt przeprowadzenia szkolenia dla
1. 3 Fizycznej i Sportu będących członkami podmiotów 12 pełnoletnich osób z województwa świętokrzyskiego z zakresu Ratownictwa

38-200 Jasło uprawnionych do wykonywania Wodnego jest znacznie wyższy w porównaniu z drugą złożoną w konkursie ofertą,
ratownictwa wodnego na terenie zakładającą przeprowadzenie szkolenia dla zbliżonej ilościowo grupy osób.
województwa świętokrzyskiego W związku z powyższym członkowie Komisji proponują udzielenie

dofinansowania drugiemu oferentowi, ze wskazaniem konieczności
uwzględnienia realizacji szkoleń ratowników wodnych w zaktualizowanej ofercie.

- w związku z zapisem w ofercie dotyczącym założonych do osiągniecia rezultatów
i wskazaniem, że „chętni kursanci zasilą szeregi organizacji PIRKF1S, co pozwoli na
zabezpieczenie obiektów wodnych m.in. Park Wodny Perła w Nowinach, Kryta
Pływalnia Delfin w Połańcu czy Baseny Mineralne Solec Zdrój (...) „ członkowie
Komisji uznali, iż założonym rezultatem szkolenia ratowników wodnych
przeprowadzonym w oparciu o środki z budżetu państwa, nie może być
zabezpieczenie ratownicze komercyjnie działających ośrodków typu baseny
Mineralne Solec Zdrój.
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Załącznik nr 6— oferty, którym proponuje się udzielić dofinansowania

________________ KONKURS OFERT 2022 / BUDŻET WOJEWODY
Wkład własnyCałkowita

Nr Wkład własny niefinansowy Kwota Kwota
Lp. Podmiot Tytuł zadania wartość

oferty finansowy (osobowy i wnioskowana przyznana
projektu rzeczowy)

Wojewódzkie Wodne
Ochotnicze

„ Ratownictwo Wodne
1. 1 Pogotowie 85 220,00 zł 21 820,00 zł 3 400,00 zł 60 000,00 zł 35 000,00 zł

2022”Ratunkowe
w Kielcach

Stowarzyszenie
„Wzrost bezpieczeństwaŚwiętokrzyskie
obszaru wodnego terenu

2. 2 Wodne Ochotnicze 111 003,51 zł 51 003,51 zł 0,00 zł 60 000,00 zł 25 000,00 zł
województwa

Pogotowie
świętokrzyskiego”Ratunkowe

„Organizacja i
prowadzenie szkoleń
ratowników wodnych

oraz psów ratowniczych i
Polski Instytut ich przewodników
Rozwoju Kultury będących członkami

3. 3 25 080,00 5 080,00 zł 0,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł
Fizycznej i Sportu podmiotów
38-200 Jasło uprawnionych do

wykonywania
ratownictwa wodnego na

terenie województwa
świętokrzyskiego”
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