
UCHWAŁA  NR  984/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 10 sierpnia 2011 roku 

 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 770/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
22 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych  
na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzaleŜnieniom (alkoholowych i/lub narkotykowych) i patologiom 
społecznym w roku 2011 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŜy  
z rodzin z problemem uzaleŜnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu 
ofert, zmienionej Uchwałą Nr 905/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
19 lipca 2011 roku. 
                            
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 roku w sprawie uchwalenia przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności poŜytku publicznego na rok 
2011”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
W Uchwale Nr 770/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzaleŜnieniom (alkoholowych  
i/lub narkotykowych) i patologiom społecznym w roku 2011 pn.: „Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym  
dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem uzaleŜnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego 
konkursu ofert, zmienionej Uchwałą Nr 905/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
19 lipca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 kwotę 1.249.943,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy 
dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100) zastępuje się kwotą 1.180.223,00 zł (słownie: jeden 
milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 00/100), 
2) w załączniku do uchwały w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, § 2360 – dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone  
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego w pozycji nr 8 zmianie ulega kwota 
przyznanej dotacji, a zapis otrzymuje brzmienie: Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, Bydgoszcz – 
„Morskie opowieści” – 97.608,00 zł, 
3) w załączniku do uchwały w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, § 2360 – dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone  
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego, zmianie ulega wysokość przyznanych 
dotacji, a zapis otrzymuje brzmienie: ”Razem 1.080.270,00 zł”, 
4) w załączniku do uchwały w pozycji „Łączna kwota dotacji”, zmianie ulega wysokość przyznanych 
dotacji, a zapis otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota dotacji - 1.180.223,00 zł”.  
 

§ 2 
                                                      
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania 
UzaleŜnieniom.  
 

§ 3 
                                             
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.                     

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 984/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 sierpnia 2011 roku 

 
 

W uchwale Nr 770/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku 
w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzaleŜnieniom (alkoholowych  
i/lub narkotykowych) i patologiom społecznym w roku 2011, podmiotom wyłonionym w wyniku 
otwartego konkursu ofert – m.in.: Towarzystwo „Nasze Szwederowo” otrzymało dotację w wysokości 
167.328,00 zł na realizację zadania „Morskie opowieści”. 
  
 W związku z przyznaną niŜszą kwotą dofinansowania od kwoty wnioskowanej przez 
Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, ww. Organizacja wezwana została do złoŜenia korekt: kosztorysu, 
harmonogramu i oferty. PowyŜsze materiały wpłynęły do Departamentu Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom dnia 08.08.2011 r. Wynika z nich, iŜ realizacja dwóch turnusów 
została zakończona (terminy realizacji: 06-19.07.2011 r., 20.07-02.08.2011 r.), trzeci turnus jest  
w trakcie realizacji (03-16.08.2011 r.), a planowany termin realizacji czwartego turnusu jest w dniach 
17-30.08.2011 r.  

 
Kierując się zapisami ustawy o finansach publicznych Departament Ochrony Zdrowia  

i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom nie moŜe przekazać dotacji celowej na turnusy, które zostały 
zakończone. Tym samym konieczne jest dostosowanie kwoty dotacji proporcjonalnie do liczby 
uczestników, trwających jeszcze turnusów. 

 
 
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

 
 
 
 
   


