
UCHWAŁA Nr   416/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  9 kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zmianami) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2014 poz. 1118 ze zmianami) 

w związku z § 7 uchwały Nr 1558/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 

2012 r. w sprawie: ustalenia procedury obowiązującej przy zlecaniu przez samorząd Województwa 

Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Zleca się realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów, zgłoszonego przez Uczniowski 

Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Zespole Szkół w Granowcu, pn.: Zielona szkoła ‘Aktywni i kreatywni – 

wolni od nałogów’, wraz z dofinansowaniem w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100). 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 

 
§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 
 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr  416/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  9 kwietnia 2015 roku 

 

 

w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów 

 

 

Zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 

2015” organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2014 poz. 1118 ze 

zmianami) mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. 

„małych grantów”. 

 

Powyższa forma ma umożliwić wspieranie projektów których zlecenie przyczynić się ma do realizacji 

celów zawartych w Wojewódzkich Programach, odpowiednio Wojewódzkim Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 oraz 

Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-

2019. 

 

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” zgłosił realizację projektu pn.: Zielona szkoła ‘Aktywni i kreatywni 

– wolni od nałogów’. Odbiorcami zadania ma być grupa 50 osób z miejscowości położonych w gminie 

Sośnie (powiat ostrowski). 

 

Projekt, realizowany w miejscowości Niechorze ma na celu ochronę dzieci i młodzieży przed sięganiem 

po środki psychoaktywne poprzez zaprezentowanie im aktywnych form spędzania czasu. Uczestnicy 

poprzez zaplanowane zajęcia rozbudzić mają w sobie kreatywność poprzez udział w różnorodnych 

zajęciach (sportowe, kreatywne Akademia Bursztynu) oraz pogłębią wiedzę na temat uzależnień. W 

ramach powyższych działań planuje się zorganizować warsztaty profilaktyczne, warsztaty kreatywne 

oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie ośrodka i na plaży. 

 

W wyznaczonym przez art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące tej oferty. Zgodnie z procedurą obowiązującą 

przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie 

małych grantów, określoną w uchwale Nr 1558/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 

stycznia 2012 r., mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności, zasadnym jest zlecenie 

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SOKÓŁ” realizacji omawianego projektu. 

 



Środki finansowe na realizację uchwały zabezpieczone są w budżecie Departamentu Zdrowia w dziale 

851, rozdziale 85154, w § 2360 na łączną kwotę 10.000,00 zł. 

 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 


