
UCHWAŁA  NR 940/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 LIPCA  2011 roku 
 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 906/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków 
finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowych i/lub narkotykowych) i 
patologiom społecznym w roku 2011, 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 25 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia programu 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011, 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
W Uchwale Nr 906/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w 
sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym 
i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym w roku 2011, podmiotom wyłonionym w 
wyniku otwartego konkursu ofert, wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie – „Zatwierdza się rozdział środków przeznaczonych na 
dotacje, w łącznej kwocie 363.250 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 
pięćdziesiąt złotych 00/100) na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (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. w załączniku do uchwały w pozycjach nr I. 2, I. 8, I. 11 w dziale 851 – ochrona zdrowia, 
rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2360 – dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego,  zmianie ulega wysokość przyznanej dotacji, a zapis otrzymuje 
brzmienie:  
„2. Stowarzyszenie FAJNA SZKOŁA, Kalisz - „Festiwal Talentów czyli moje mocne strony” – 
1.000 zł,” 
„8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin - „Ścieżkami 
zdrowia” – 8.100 zł,” 
„11. Tureckie Stowarzyszenie Na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szansę”, Turek – 
„Spróbuj inaczej żyć” – 23.300 zł.” 
3. w załączniku do uchwały w pozycji nr II w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 
– przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 
zmianie ulega wysokość przyznanej dotacji, a zapis otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie 
Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo”, Poznań  - „Bądź gotów być gotowym” – 
26.680 zł,” 



4. w załączniku do uchwały w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – 
przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 
zmianie ulega wysokość przyznanych dotacji, a zapis otrzymuje brzmienie : ”Razem 344.270 
zł”, 
5. w załączniku do uchwały w pozycji „Łączna kwota dotacji”, zmianie ulega wysokość 
przyznanych dotacji, a zapis otrzymuje brzmienia   „Łączna kwota dotacji - 363.250 zł”.  
 
 

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

§ 3 
                                             
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                     
 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr  940/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  28 lipca  2011 roku 
 

W dniu 19 lipca 2011 roku podjęta została uchwała Nr 906/2011 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia rozdziału dotacji na realizację zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym w roku 2011, podmiotom 
wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert. Zgodnie z ww. uchwałą rozstrzygnięte 
zostały 3 otwarte konkursy ofert, ogłoszone Uchwałą nr 549/2011 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego dniu 06 maja 2011 r., tj.: 

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

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

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

 Na podstawie uchwały Nr 906/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego udzielono 
dotacji celowych na 15 zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
 Z uwagi na konieczność usunięcia kosztów niekwalifikowanych z kosztorysów 4 ofert, 
wskazanym  jest zmniejszenie wysokości dofinansowania z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego następującym organizacjom: 
- Stowarzyszeniu FAJNA SZKOŁA z Kalisza  na realizację zadania „Festiwal Talentów czyli 
moje mocne strony”  do kwoty 1.000 zł, 
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na zadanie 
„Ścieżkami zdrowia” do kwoty  8.100 zł,  
- Tureckiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szansę” z Turku na 
realizację zadania publicznego  „Spróbuj inaczej żyć” do kwoty 23.300 zł i 
- Stowarzyszeniu Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo”, Poznań na zadanie „Bądź 
gotów być gotowym”  do kwoty 26.680 zł.  
Tym samym zmniejszeniu ulega łączna kwota dotacji, która wyniesie 363.250 zł 
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 
 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 


