
UCHWAŁA NR 907/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 lipca 2011 roku 
 
 
 
w sprawie: przekazania dotacji celowych z budŜetu Województwa 
Wielkopolskiego dla: Stowarzyszenia „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” 
tworzącego Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie i dla Stowarzyszenia 
Trzeźwości w Odolanowie tworzącego Centrum Integracji Społecznej. 
 
 
      Na podstawie art. 41 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Przyznaje się Stowarzyszeniu „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” dotację celową  

w wysokości 488.504 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset cztery zł, 
00/100) przeznaczoną na pierwsze wyposaŜenie dla Centrum Integracji Społecznej w 
Młodzianowie, utworzonego przez Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” 
na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 
122 poz. 1143 ze zmianami). 

2. Przyznaje się Stowarzyszeniu Trzeźwości w Odolanowie dotację celową w wysokości 
259.140 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści zł, 00/100) 
przeznaczoną na pierwsze wyposaŜenie Centrum Integracji Społecznej, utworzonego 
przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 ze zmianami). 

3. Wysokość dotacji celowych, o których mowa w ust. 1 i 2, w stosunku do planu na rok 
2011, obrazuje załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
                                                      
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  
 
 

§ 3 
                                             
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

  z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 



                         
                        
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 907/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lipca 2011 r. 
 
 
w sprawie: przekazania dotacji celowych z budŜetu Województwa 
Wielkopolskiego dla: Stowarzyszenia „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” 
tworzącego Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie i dla Stowarzyszenia 
Trzeźwości w Odolanowie tworzącego Centrum Integracji Społecznej. 
 
  
 Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym umoŜliwia tworzenie Centrów 
Integracji Społecznej jako nowych instytucji, mających wspierać reintegrację zawodową  
i społeczną osób naleŜących do grup zagroŜonych marginalizacją społeczną – bezrobotnych, 
uzaleŜnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, uchodźców, zwalnianych z zakładów 
karnych i innych osób. 
  
 Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest jednostką organizacyjną, realizującą 
reintegrację zawodową i społeczną poprzez świadczenie usług na rzecz osób podlegających 
wykluczeniu społecznemu. 
 

Dotacja na pierwsze wyposaŜenie moŜe być przeznaczona na: 
• przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum pomieszczeń 

przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną, 
• wyposaŜenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup 

maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności,  
• zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności. 

 
 W związku z faktem, iŜ rozwój systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
poprzez współtworzenie ośrodków przeznaczonych dla osób zagroŜonych marginalizacją  
i wykluczeniem społecznym (centrów integracji społecznej) jest jednym z celów 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2012, podjęcie niniejszej uchwały  
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest zasadne. 

 
 
 
 
 
 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do Uchwały  
nr 907 /2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 19  lipca 2011 r.  

 
 

Wysokość dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym, tworzącym centra 
integracji społecznej - z przeznaczeniem na pierwsze wyposaŜenie. 

 
 
 

Plan na rok 2011 

Kwota 
rozdysponowana 

na podstawie 
wcześniejszych 

uchwał 

Imienny wykaz 
podmiotów  

w związku z § 1, 
ust.1 i 2 

przedmiotowej 
uchwały 

Kwota pozostała 
do 

rozdysponowania 

Dział 851 – Ochrona 
zdrowia  
Rozdział 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 
               
 

 
- 1.588.860 zł 

1. Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie 
Towarzystwo Rozwoju”  
              - 488.504 zł. 
 
2. Stowarzyszenie 
Trzeźwości w 
Odolanowie  
              - 259.140 zł. 

 
- 807.861 zł 

- 3.144.365 zł - 1.588.860 zł - 747.644 zł - 807.861 zł 
 
 


