
UCHWAŁA  NR  825/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 16 lipca 2015 roku 
 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, ze zmianami) oraz Uchwały Nr II/17/14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2015”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się rozdział środków przeznaczonych na dotacje, w łącznej kwocie 1.672.601,00 zł 
(słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 00/100)  
na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015, dla podmiotów wyłonionych  
w wyniku otwartego konkursu ofert, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 

 
Upoważnia się Pana Leszka Sobieskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia, a pod jego 
nieobecność Panią Iwonę Rakowską Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia  
do jednoosobowej reprezentacji przy zawieraniu umów z podmiotami wymienionymi w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

                                                      
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.  
 

§ 4 
                                             
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                      
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  825/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 16 lipca 2015 roku 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert 
 
 
 

  Uchwała dotyczy zatwierdzenia rozdziału dotacji na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert, 
ogłoszonego 19 maja 2015 r., zgodnie z Uchwałą nr 542/2015 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), 
połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień. 
 

Zadania zlecane są zgodnie z Uchwałą Nr II/17/14 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

 
 
Propozycje dotacji zaopiniowane zostały pozytywnie przez Komisję Konkursową na 

posiedzeniu, które odbyło się 8 lipca 2015 r.  
        

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 

 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
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                                Załącznik do uchwały nr 825/2015         
                                      Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                            z  16 lipca 2015 r.  

 
Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielko-

polskiego, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015 pn.: 
„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci  

i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, 
 

Oferty spełniają wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  
w ogłoszeniu konkursowym Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)  

w roku 2015 z 19 maja 2015 r. 
 

Plan na rok 2015 

Kwota rozdy-
sponowana na 

podstawie wcze-
śniejszych 

uchwał 

Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały 

Dział 851 
– Ochrona zdrowia  

Rozdział 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 

 
 
 
 
 
 

869.800 zł 

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połą-
czonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem uzależnień” 

 
1. Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabili-

tacji, Konin – „Wypoczywamy aktywnie, sportowo i zdrowo” – 32.818 zł, 
2. Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, 

Gniezno – „WATRA” – 32.935 zł, 
3. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kali-

szu – „Sztuka dojrzewania – Najważniejsze, mieć w życiu cel” – 32.684 zł, 
4. Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki, Piotrowice – „Zdrowo 

i bezpiecznie żyć – wypoczynek letni połączony z warsztatami socjoterapeu-
tycznymi” – 72.544 zł, 

5. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin – „Kolonia miejscem 
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działalność pożytku 
publicznego 
 

  -   2.700.000,00 zł  

 

twórczego oddziaływania na kształtowanie asertywnych i sportowych postaw 
dzieci i młodzieży” – 31.523 zł, 

6. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebo-
wa, Moszczanka – „Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” 
– 39.305 zł, 

7. Fundacja „ODZEW”, Leszno – „LATO 2015” – 70.550 zł, 
8. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno – „Socjoterapeutyczne 

wakacje w kolorze tęczy” – 39.510 zł, 
9. Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, Kaczki Średnie – „Letnia Akademia 

Socjoterapii 2015” – 39.330 zł, 
10. Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, Śrem – „Ak-

tywni latem” – 47.685 zł, 
11. Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS, Czerniejewo – „Nadmor-

skim szlakiem” – 60.825 zł, 
12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Turku – „Wa-

kacje marzeń” – 51.440 zł, 
13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 

Słupca – „Wesołe Wakacje z Przygodą – III edycja, wyprawa górska” – 
17.800 zł, 

14. Stowarzyszenie „MŁODE OSTROWITE”, Ostrowite – „Wakacje z wia-
trem, wodą i słońcem” – 75.945 zł, 

15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej 
„Forum Młodych”, Pleszew – „Sarbinowska przygoda nad Bałtykiem – 
2015” – 66.224 zł, 

16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu – 
„»Stop uzależnieniom« – obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony 
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z pro-
blemem uzależnień z Wielkopolski” – 68.074 zł, 

17. Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA, Poznań – „Wa-
kacje z Surwiwalem” – 19.636 zł, 

18. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ko-
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nin – „Lubię ciebie, lubię siebie – socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w 
Pobierowie” – 131.166 zł, 

19. Fundacja AQQ, Witkowo – „Obóz socjoterapeutyczny – Bonik” – 21.375 
zł, 

20. Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice – „SŁOŃCE, 
PRZYGODA, UŚMIECH NA START – przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez 
aktywny wypoczynek wakacyjny” – 35.522 zł, 

21. Stowarzyszenie MONAR, Warszawa, reprezentowane przez Wielko-
polskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Dom Readap-
tacji Społecznej dla Osób Uzależnionych, Bezdomnych i Niepełno-
sprawnych w Rożnowicach – „Letnia szkoła wypoczynku” – 19.079 zł, 

22. Stowarzyszenie „Razem Warto” przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Słupcy, Słupca – „Być sobą z innymi” – 43.071 zł, 

23. Uczniowski Klub Sportowy „UKS Czerlejno”, Czerlejno – „Na wodnym 
szlaku – letnie kolonie rekreacyjno-sportowe z programem socjoterapeutycz-
nym” – 23.281 zł, 

24. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej 
w Sarbicach, Sarbice – „Przeciwdziałanie uzależnieniom - klimatycznie i na 
sportowo” – 32.267 zł, 

25. Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych, Poznań – „Obóz spor-
towo-rekreacyjny »Bliżej Świata«” – 57.216 zł, 

26. Stowarzyszenie „Pelikan”, Żydowo – „Zabawa na Skalnym Podhalu” – 
40.100 zł, 

27. Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, 
Wągrowiec – „Twoje wakacje” – 68.276 zł, 

28. Stowarzyszenie „Nasze Kaliskie”, Żelazków – „Po mazurską przygodę” 
– 36.228 zł, 

29. Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo”, Po-
znań – „LETNIE POZNA(WA)NIE” – 156.198 zł, 

30. Fundacja Małymi Oczami, Poznań – „Nadmorskie podróże Małych Oczu” 
– 31.455 zł, 
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31. Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE, Poznań – „Półkolonie socjote-
rapeutyczne »Nasze Błażejewo«” – 10.370 zł, 

32. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, Konin – 
„Jak dobrze że jesteś!” – 28.169 zł. 
 

 
                                                                      Razem – 1.532.601 zł 

 

Dział 851 
– Ochrona zdrowia  

Rozdział 85153  
– zwalczanie narkomanii 
 
§ 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 
 

           - 300.000,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 

159.800 zł 

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połą-
czonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem uzależnień” 
 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Skrzynka – „»Witaj przygodo!« – letni obóz sportowo-rekreacyjny połączony 
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień 
z Wielkopolski” – 140.000 zł, 

 
                                                                      
                                                                             razem – 140.000 zł 
 
 

                                                            Łączna kwota dotacji – 1.672.601 zł  
 

 


