
 
UCHWAŁA Nr 1638/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 18 LUTEGO 2016 ROKU  

 
w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań 

w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) w związku z art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 poz.124 ze zm.), 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Uchwala się harmonogram realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 
2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 
 

 
§ 3 

 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr  1638/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 18 LUTEGO 2016 ROKU 
 
 

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku 
wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019 
 

 
 

Do zadań samorządu województwa należą zadania określone w przepisach 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Samorząd województwa 
zadania te realizuje w formie wieloletnich programów wojewódzkich, których integralną 
częścią jest corocznie uchwalany harmonogram realizacji zadań. 

 
Przedstawiony harmonogram realizacji zadań w 2016 roku wynikających z 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019, uwzględnia finansowanie zadań z tego zakresu.  

Stąd zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały. 
 
 
 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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 Załącznik do Uchwały Nr 1638/2016  
         Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

         z dnia 18 lutego 2016 r. 

 
 

 
Harmonogram realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019. 

 
 

 
W roku 2016 na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019 zaplanowano środki (dział 851 rozdz. 85153 
zwalczanie narkomanii) w wysokości 600.000,00 zł w podanym niżej układzie: 

 

 
I. Wspieranie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii (§2360) 
 

1. Przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym (§2360) na realizację zadań, w szczególności na:  
 

 organizację wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych i wakacji letnich), 

połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem 
uzależnień i przemocy w rodzinie;  

 działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwosciowych w środowisku dzieci 

i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (poza obowiązującymi 

zajęciami szkolnymi) na terenie miejsca zamieszkania, prowadzone m.in. przez świetlice 
socjoterapeutyczne i środowiskowe;  

 realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem 
wyjazdowych form pracy z dziećmi i młodzieżą;   

 organizację kampanii i imprez edukacyjno-szkoleniowych dotyczących profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień; 

 realizację programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

utrzymujących abstynencję; 
 realizację programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej 

na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i programów 

redukcji szkód. 
 

Wybrane zadania, zawarte w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 
Wielkopolskiego mogą zostać powierzone lub zlecone przez samorząd województwa organizacjom 

pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego oraz w trybie procedury tzw. „małych grantów”, pod warunkiem, że w statucie tej 
organizacji znajdują się zapisy określające zaangażowanie organizacji w sprawy związane z 

rozwiązywaniem problemów uzależnień. Przy procedurze zlecania zadań organizacjom pozarządowym 
zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(tekst jedn. Dz. U z 2014 poz. 1118 ze zm.) 

                      Koszt – 300.000,00 zł 
 

II.  Organizacja narad, szkoleń oraz konferencji ( §4170, § 4210, § 4300) 
 

1. Zorganizowanie szkoleń w zakresie rozpoznawania przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz 
profilaktyki narkotykowej dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

narkomanii z terenu województwa, w tym dla lokalnych liderów działań profilaktycznych oraz 
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szkoleń z zakresu monitorowania problemów narkotyków i narkomanii w środowisku lokalnym (§ 
4170, § 4210, § 4300).  

 

czas trwania – 1 – 2 dni 
termin realizacji: od lutego do grudnia 2016 r. 

rodzaje ponoszonych kosztów:   
    - serwis konferencyjny  

    - wynajęcie sali wykładowej i sal ćwiczeniowych  

    - wynagrodzenie dla wykładowców (wykłady i warsztaty szkoleniowe)  
    - zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych 

    - zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników. 
                              

2. Zorganizowanie szkoleń oraz konferencji w zakresie rozpoznawania przyjmowania substancji 
psychoaktywnych oraz profilaktyki narkotykowej dla funkcjonariuszy policji realizujących zadania 

profilaktyczne (Wydział Prewencji KWP z Poznania) z udziałem ekspertów zagranicznych o 

charakterze wizyt studialnych w ramach wymiany i współpracy międzynarodowej (§4170, § 4210, § 
4300). 

 
termin realizacji: od lutego do grudnia 2016 r. 

rodzaje ponoszonych kosztów:   

    - serwis konferencyjny  
    - zakwaterowanie i wyżywienie dla zaproszonych gości i uczestników projektu wymiany i współpracy 

      międzynarodowej. 
                             

3. Zorganizowanie 1 szkolenia z zakresu zwalczania przestępczości narkotykowej dla funkcjonariuszy 
wydziału do walki z przestępczością narkotykową Policji z terenu Województwa Wielkopolskiego 

oraz 1 szkolenia dotyczącego metod i form wykonywania przez policjantów zadań z zakresu badań 

na zawartość alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla funkcjonariuszy wydziałów ruchu 
drogowego z terenu Województwa Wielkopolskiego (§4170, § 4210, § 4300). 

 
czas trwania – 1 – 2 dni 

termin realizacji: od lutego do grudnia 2016 r. 

rodzaje ponoszonych kosztów:   
    - serwis konferencyjny  

    - wynajęcie sali wykładowej i sal ćwiczeniowych  
    - wynagrodzenie dla wykładowców (wykłady i warsztaty szkoleniowe)  

    - wyżywienie i pobyt uczestników. 

 
4. Organizacja narad roboczych członków projektu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. 

 
termin realizacji: od lutego do grudnia 2016 r. 

rodzaje ponoszonych kosztów:   
    - serwis konferencyjny  

    - wynajęcie sali wykładowej.  

 
5. Dofinansowanie konferencji pt. „Nowe narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy 

pomocy przedmedycznej. Wskazówki metodyczne dla profilaktyki”, organizowanej wspólnie z 
Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu.  

 

czas trwania – 1 dzień 
termin realizacji: kwiecień 2016 r. 

rodzaje ponoszonych kosztów:   
    - serwis konferencyjny  
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    - materiały edukacyjne i papiernicze dla uczestników. 
 

                                                                 Koszt realizacji zadań od punktu 1 do 5 – 150.000,00 zł 

 
 

III. Bieżąca realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Województwa Wielkopolskiego (§ 4170, § 4210, § 4300) 
 

1.  Wsparcie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych (powiatowych, gminnych, ogólnopolskich, w 
tym na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych itp.) oraz realizacja wojewódzkich 

inicjatyw profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i wychowawców (§ 
4170, § 4210, § 4300), w tym:  

o udział w lokalnych kampaniach i przedsięwzięciach edukacyjnych dotyczących 
problematyki narkomanii,  

o inicjowanie wojewódzkich inicjatyw profilaktycznych w zakresie uzależnień 

o dofinansowanie Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej Przystanek PaT 
 

termin realizacji: od lutego do grudnia 2016 r. 
rodzaje ponoszonych kosztów:  

      -  wyżywienie 

      -  zakup materiałów kampanijnych dla uczestników imprez  
      -  koszt realizacji projektu profilaktycznego tj.: 

 nagrody dla uczestników 
 wynagrodzenie dla prowadzących wykłady i warsztaty 

 transport uczestników i wynagrodzenie dla opiekunów  
      - zorganizowanie kampanii społecznej 

 

2. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów narkomanii we 
współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

3. Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach edukacyjnych nt. problematyki narkomanii, 
organizowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia. 

      4. Zakup fachowej literatury, publikacji i materiałów dydaktycznych w zakresie problematyki 

przeciwdziałania narkomanii.  
 5.   Inne zadania, w tym m. in. wydruk materiałów papierniczych zawierających treści profilaktyczne i 

edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień. 
 

termin realizacji: od lutego do grudnia 2016 r. 

 
 

 
                                                               Koszt realizacji zadań od punktu 1 do 5 -150.000,00 zł 

                         
                                             ogółem – 600.000,00 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Hanna Waszak-Rudecka 
Tel. 061/62 66 359 


