
UCHWAŁA  NR 905 /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  19 lipca   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  
                            
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, wprowadza się 
następującą zmianę: 
- w załączniku do uchwały w pozycji nr 23 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 
nazwa zadania publicznego, a zapis otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
Mieszkańców Gminy Dobrzyca, Dobrzyca- „Obóz sportowy z programem profilaktycznym w Polskie 
Tatry”- 12.350,00 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 905/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lipca  2011 roku 
 
 
 
 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca złoŜyło w dniu 
27.05 br. jedną ofertę konkursową na otwarty konkurs ofert pn.: „Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie letnich wakacji), połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem uzaleŜnień” dotyczącą 
dofinansowania dwóch róŜnych zadań pn.: „Kolonie z programem profilaktycznym w 
śerkowie oraz obóz sportowy z programem profilaktycznym w Polskie Tatry”. 
 Zgodnie z opinią Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za zaopiniowanie ofert 
zakwalifikowanych do postępowania konkursowego, dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca w wysokości 12.350,00 zł przeznaczona miała 
być na jedno zadanie dla dzieci starszych tj. zgodnie z ofertą „Obóz sportowy z programem 
profilaktycznym w Polskie Tatry”. 

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 - m.in.: Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca otrzymało dotację w wysokości  
12.350,00 zł na realizację zadania  „Kolonie z programem profilaktycznym w śerkowie oraz 
obóz sportowy z programem profilaktycznym w Polskie Tatry” (taka nazwa zadania była 
obowiązująca dla złoŜonej oferty).                 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca w dniu 30 
czerwca 2011 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom 
przesłało aktualizację zapisu poszczególnych działań - korektę oferty i korektę kalkulacji 
kosztów do oferty dotyczących zadania pn.: „Obóz sportowy z programem profilaktycznym w 
Polskie Tatry”.     

 
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
   


