
UCHWAŁA  NR 1016/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 10 września 2015 roku 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicz-
nych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (al-
koholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku 
otwartych konkursów ofert pn. „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od sub-
stancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję”, „Organizacja szkoleń eduka-
cyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotyko-
wym)” i „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego 
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoak-
tywnych” oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja programów 
redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków” 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz-
twa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, ze zmianami), art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zmianami) 
oraz Uchwały Nr II/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 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 220.413,00 zł 
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta trzynaście złotych 00/100) na realizację zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholo-
wym i/lub narkotykowym) w roku 2015, dla podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkur-
sów ofert, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

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

§ 3 
 

W związku z niespełnieniem przez nadesłane oferty wymogów formalnych unieważnia się otwarty 
konkurs ofert, ogłoszony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 826/2015 z 16 lipca 
2015 r. pn: „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.  
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1016/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 10 września 2015 roku 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicz-
nych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (al-
koholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku 
otwartych konkursów ofert pn. „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od sub-
stancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję”, „Organizacja szkoleń eduka-
cyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotyko-
wym)” i „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego 
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoak-
tywnych” oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja programów 
redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków” 
 
 

Uchwała dotyczy zatwierdzenia rozdziału dotacji na realizację zadań publicznych Woje-
wództwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkoty-
kowym) w roku 2015 podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert, ogłoszonych 
16 lipca 2015 r., zgodnie z Uchwałą nr 826/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego pn.: 
„Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abs-
tynencję”, „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoho-
lowym i/lub narkotykowym)” oraz „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z 
grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psy-
choaktywnych”. 
 

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

  
Propozycje dotacji zaopiniowane zostały pozytywnie przez Komisję Konkursową na posie-

dzeniu, które odbyło się 31 sierpnia 2015 r. 
        

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja programów redukcji 
szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków” wpłynęły dwie oferty, jednak żadna z nich 
nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z 
cytowaną wyżej Uchwałą nr 826/2015, zatem konkurs ten podlega unieważnieniu w oparciu o 
przepis art. 18a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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                                Załącznik do uchwały  nr 1016/2015          
                                      Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                            z 10 września 2015 r.  

 
 

Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielko-
polskiego, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015 pn.: 

1. „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję”, 
2. „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)”, 

3. „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z uży-
waniem środków psychoaktywnych”. 

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 16 lipca 2015 r. 
 
 

Plan na rok 2015 

Kwota rozdyspo-
nowana na pod-

stawie wcześniej-
szych uchwał 

Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały 

Dział 851  
Ochrona zdrowia  

 
Rozdział 85154  
Przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi 
 
§ 2360  
Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu teryto-
rialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finanso-
wanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 

 
 
 

2.412.401 zł 
 
 
 

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

 
1. Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa”; Gniezno – „Dojrzewa-

nie w trzeźwieniu” – 8.500 zł; 
2. Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, Wągrowiec – 

„Wiem kim jestem” – 21.880 zł; 
3. Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo”; Poznań – 

„Trzeźwieję, bo się rozwijam” – 4.620 zł; 
 

                                                                                       razem – 35.000 zł 
 
II. „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub narkotykowym)”  
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organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicz-
nego 
 

  -   2.700.000 zł  

 

 
1. Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji; Ko-

nin – „Zwiększenie kompetencji skutecznie przeciwdziałających uzależnieniom dzieci i 
młodzieży” – 17.900 zł; 

2. Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”; Leszno – „Wiedza podstawą profilaktyki 
uzależnień” – 7.560 zł; 

3. Fundacja „ODZEW”; Leszno – „Edukacja z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
dla rodziców” – 2.250 zł; 

4. Stowarzyszenie MONAR; Warszawa; Stowarzyszenie MONAR; Poradnia Profi-
laktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu; Poznań – „Dopalacze i inne 
substancje psychoaktywne – rozpoznawanie problemu i metody działania” – 10.400 zł; 

5. Wielkopolska Fundacja ETOH; Poznań – „Dopalacze, inne narkotyki, alkohol – 
współczesne wyzwania” – 46.500 zł; 

6. Stowarzyszenie Global Project; Pleszew – „Powiedz NIE uzależnieniom!” – 9.306 
zł; 

7. Stowarzyszenie Wspierania Rodziny „RAZEM”; Września – „Mam świadomość - 
reaguję na czas” – 9.409 zł; 

8. Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”; Ostrowite – „Jak Poznać? – II edycja” – 
45.249 zł; 

9. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Turku; 
Turek – „Uzależnieniom – NIE!!” – 17.480 zł; 
     
                                                                            razem – 166.054 zł   
 

III. „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży  z grup wysokiego 
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych” 

1. Stowarzyszenie MONAR; Warszawa; Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profi-
laktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu; Poznań – „Program wczesnej 
interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych »FRED GOES 
NET«” – 19.359 zł; 
 
                                                                            razem – 19.359 zł   
 

                                                            Łączna kwota dotacji – 220.413 zł  
 

 


