
UCHWAŁA  NR   1886/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z  14  kwietnia 2016 roku 
 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2016, 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 2015 r., poz. 1392 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/297/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2016”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się rozdział środków przeznaczonych na dotacje, w łącznej kwocie 282.310,00 zł 
(słownie: dwieście tysięcy osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100) na realizację 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016, 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. 
 
 
                      

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr  1886/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  14 kwietnia 2016 roku 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2016, 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 2016, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert, 
ogłoszonego 19 listopada 2015 r., zgodnie z Uchwałą nr 1322/2015 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego pn.: „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych 
i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup 
ryzyka”. 
 

Zadania zlecane są zgodnie z Uchwałą Nr XI/297/15 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. 

 
 
Propozycje dotacji zaopiniowane zostały pozytywnie przez Komisję Konkursową na 

posiedzeniu, które odbyło się 5 kwietnia 2016 r.  
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
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                                Załącznik do uchwały nr  1886/2016 
                                      Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                            z 14 kwietnia  2016 r.  

 
Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016 pn.: 

„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”. 

 
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 2016 z 19 listopada 2015 r. 

 

Plan na rok 2016 

Kwota 
rozdysponowana 

na podstawie 
wcześniejszych 

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 
działalność pożytku 

 
 
 
 
 
 
   600.000,00 zł 

„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka” 

 
1. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno – „Żyj z pasją!” – 

8.750,00 zł, 

2. Stowarzyszenie ALTERNO, Szałe – „Eksperyment radości” – 9.910,00 

zł, 

3. Fundacja AQQ, Witkowo – „Alkohol? używki? - wolę inne rozrywki!” – 

9.960,00 zł, 

4. Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych, 
Słupca – „Uzależnienie przecież nie JA” – 21.360,00 zł, 
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publicznego 
 

  -   2.500.000,00 zł  

 

5. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze – Oddział 

Terenowy w Poznaniu – „Masz Wybór” – 24.010,00 zł, 

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu – „Stop 
uzależnieniom!  - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w 

miejscu ich zamieszkania” – 24.199,00 zł, 

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warszawa – Oddział Powiatowy w 

Turku – „Profilaktyka uzależnień – NA ZDROWIE” – 28.298,00 zł, 

8. Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w 
Sarbicach, Sarbice – „Profilaktyka uzależnień na sportowo” – 28.963,00 
zł, 

9. Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność, Sarbice – „Spójrz 

inaczej” – 32.270,00 zł, 

10. Stowarzyszenie "Aktywni i Radośni", Słupca – „Można inaczej” – 

32.354,00 zł, 

11. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin – „Środowiskowa 

profilaktyka uzależnień” – 12.236,00 zł 

 
                                                                      razem – 232.310 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 

 
 
 

 
 

100.000 zł 

„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka” 
 

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin – „Środowiskowa 
profilaktyka uzależnień” – 50.000,00 zł 
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zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku 
publicznego 
 

           - 300.000,00 zł 

 
                                                                      
                                                                             razem – 50.000 zł 
 

 

                                                            Łączna kwota dotacji – 282.310 zł  
 

 


