
UCHWAŁA  NR  906/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19  lipca  2011 roku 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym  w 
roku 2011, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów 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 25 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia 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 
 
Zatwierdza się rozdział środków przeznaczonych na dotacje, w łącznej kwocie 380.702 zł 
(słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwa zł 00/100) na realizację zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym  w roku 2011, dla podmiotów 
wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert, wyszczególnionych w załączniku do 
niniejszej uchwały. 
 
 

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

§ 3 
                                             
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                      
 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 

 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr  906/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  19 lipca 2011 roku 
 

Uchwała dotyczy zatwierdzenia rozdziału dotacji na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzaleŜnieniom (alkoholowym 
i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym w roku 2011, podmiotom wyłonionym w 
wyniku otwartych konkursów ofert, ogłoszonych w dniu 06 maja 2011 r., zgodnie z Uchwałą 
nr 549/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 

1. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
alkoholowym i narkotykowym, z elementami zajęć np.: sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieŜy z rodzin z 
grup ryzyka”, 

2. „Programy wsparcia dla osób uzaleŜnionych od substancji psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję”, 

3. „Organizacja spotkania szkoleniowo – edukacyjnego dla osób zajmujących się 
profesjonalnie tematyką przeciwdziałania uzaleŜnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) – ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników ds. uzaleŜnień 
jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego”. 
 
Zadania zlecane są zgodnie z Uchwałą Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z 25 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności poŜytku publicznego na rok 2011. 

  
Propozycje dotacji zaopiniowane zostały pozytywnie przez Komisję Konkursową, na 

posiedzeniu w dniu 18 lipca 2011 r. 
        
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

 
   
 
 
 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 
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                                Załącznik do uchwały  nr  906 /2011          
                                      Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                            z dnia 19 lipca  2011 r.  
 
 

Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzaleŜnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym  w 
roku 2011 pn.: 

1. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom alkoholowym i narkotykowym, z 
elementami zajęć np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i 
młodzieŜy z rodzin z grup ryzyka”, 

2. „Programy wsparcia dla osób uzaleŜnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję”, 
3. „Organizacja spotkania szkoleniowo – edukacyjnego dla osób zajmujących się profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania uzaleŜnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) – ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników 
ds. uzaleŜnień jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego”. 

 
Oferty spełniają wymogi zawarte w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz w 

ogłoszeniu konkursowym Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzaleŜnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i 
patologiom społecznym w roku 2011 z dnia 6 maja  2011 r.  

 
Plan na rok 2011 Kwota 

rozdysponowana 
na podstawie 
wcześniejszych 
uchwał 

Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały 

Dział 851 – Ochrona 
zdrowia  
Rozdział 85154  - 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 
 
§ 2360  -  dotacje celowe z 
budŜetu jednostki 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom alkoholowym i narkotykowym, z elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy z rodzin z grup ryzyka”, 

1. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, 
Moszczanka - „Profilaktyka uzaleŜnień z nauką tańca ludowego dla dzieci i 
młodzieŜy z naszych wsi” – 8.080 zł, 

2. Stowarzyszenie FAJNA SZKOŁA, Kalisz - „Festiwal Talentów czyli moje mocne 
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samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym 
działalność poŜytku 
publicznego 
 
           -   3.144.365 zł  

 

   - 2.336.504 zł strony” – 1.502 zł, 
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy, Turek - „Moda na 

trzeźwość” - 32.950 zł, 
4. Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz – „Sport i rekreacja – najlepszą 

profilaktyką dla młodych” – 35.000 zł, 
5. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin - „Aktywne zajęcia naszym 

marzeniem” - 28.760 zł, 
6. UKS Olimpijczyk II, Konin - „Masz wybór – wybierz sport i rekreację – zajęcia 

pozalekcyjne z programem socjoterapeutycznym” – 40.500 zł, 
7. Fundacja Odzew, Leszno - „Integracja – Aktywizacja – Edukacja” - 25.380 zł, 
8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin - 

„ŚcieŜkami zdrowia” - 15.600 zł, 
9. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „KROKUS”, Charcice - „XXV Abstynencki 

Rajd Klonowego Liścia 2011 r.” - 2.500 zł, 
10. Pogotowie Społeczne, Poznań - „Zdrowe Ŝycie bez nałogów” - 12.020 zł, 
11. Tureckie Stowarzyszenie Na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy 

Szansę”, Turek - „Spróbuj inaczej Ŝyć” - 32.250 zł. 
 

II. „Programy wsparcia dla osób uzaleŜnionych od substancji 
psychoaktywnych utrzymujących abstynencję” 

• Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo”, Poznań -
„Bądź gotów być gotowym” - 27.180 zł, 
                                                                               

III. „Organizacja spotkania szkoleniowo – edukacyjnego dla osób 
zajmujących się profesjonalnie tematyką przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) – ze szczególnym uwzględnieniem 
pełnomocników ds. uzaleŜnień jednostek samorządu terytorialnego z 
terenu Województwa Wielkopolskiego”. 

1. Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo”, Poznań - 
„Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne dla osób zajmujących się profesjonalnie 
tematyką przeciwdziałania uzaleŜnieniom na terenie Województwa Wielkopolskiego” 
– 33.880 zł, 

2. Wielkopolska Fundacja ETOH, Poznań - „Spotkanie pełnomocników/ 
koordynatorów gmin wielkopolskich ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
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uzaleŜnień pn. „Strategia i działania gmin w obszarze problemów uzaleŜnień 
wynikające z nowych zapisów prawnych”” - 66.120 zł, 
 
                                                                               razem – 361.722 zł 
 

Dział 851 – Ochrona 
zdrowia  
Rozdział 85153  - 
zwalczanie narkomanii 
§ 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 
 
           - 300.000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
     - 196.009 zł 

„Programy wsparcia dla osób uzaleŜnionych od substancji psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję” 
• Fundacja Młodzi w UzaleŜnieniu, Gniezno - „O krok dalej…” - program 

terapeutyczny dla osób uzaleŜnionych utrzymujących abstynencję - 18.980 zł 
                                                                          
 
                                                                                     razem – 18.980 zł 
 
 
              

                                                            Łączna kwota dotacji – 380.702 zł  
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