
Uchwała  Nr 708 /2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 roku 
 
 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2015 pn. 
„Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia 
psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa              
(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.), Uchwały Nr II/17/14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz Uchwały 
Nr 417/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2015, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§1 
 
Zatwierdza się do realizacji, w formie wspierania, zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, wyłonione w wyniku otwartych konkursów ofert pn. 
„Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia 
psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”, w ramach wykonywania budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2015 w dziale 851  - „Ochrona zdrowia” na łączną kwotę 90 000,00 zł, oraz 
imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań zgodnie                        
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 
Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach. 

 
§3 
 

Nadzór nad wykonaniem zadania przez podmioty wyszczególnione w załączniku do niniejszej 
uchwały, o którym mowa w § 1, powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 

§4 
 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

 
 
 
 



§5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
§6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 708/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 roku 
 
 
 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Uchwały Nr II/17/14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz Uchwały 
Nr 417/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2015.   
 
W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, na konkurs pn: „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców 
Wielkopolski” wpłynęła 1 oferta oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców 
Wielkopolski” wpłynęły 2 oferty. Na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2015 roku Komisja Konkursowa 
zaopiniowała pozytywnie 3 oferty. 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 



Załącznik  do uchwały nr 708 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 

2015, z dziedziny ochrony i promocji zdrowia pn.: „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja 

zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”. 

 

Nazwa zadania: „ Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski”. 

Pozycja w budżecie na rok 2015 Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały % punktów ważonych 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 

§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. 

1. Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 

Poznań – „Oddając krew ratujesz życie”– 30 000,00  zł 

 

 

razem – 30 000,00 zł 

 

 

81,60% 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: „ Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”. 

Pozycja w budżecie na rok 2015 Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały % punktów ważonych 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 

§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. 

1. INSTYTUT  PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII 

PROAKTYWNEJ PROPORT, Poznań – „Otwórz się na zdrowe 

perspektywy”–  49 000,00  zł 

 

2. Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 

„Zrozumieć i Pomóc”, Poznań – „Razem skutecznie – 

psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących 

psychicznie” - 11 000,00 zł 

 

razem – 60 000,00 zł 

 

84,00% 

 

 

 

77,10% 

 

 

 


