
UCHWAŁA Nr  2005/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  13 maja 2016 roku 

 

 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym/ narkotykowym) w trybie małych grantów 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 1558/2012 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia procedury 

obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań 

publicznych w trybie małych grantów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Uznaje się za celową realizację projektu zgłoszonego przez Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ 

przy Zespole Szkół w Granowcu pn. „Zielona szkoła – Łączy nas sport – nie używki!”, 

w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY Nr  2005/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z   13 maja  2016 roku 

 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym/ narkotykowym) w trybie małych grantów 

 

 

Zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016” organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się  

o dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/ 

narkotykowym) z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”. 

 

Powyższa forma ma umożliwić wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych 

projektów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U z 2016 poz. 239 ze zm.), których realizacja przyczyni się do podejmowania 

nowatorskich działań. 

 

Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ przy Zespole Szkół w Granowcu zgłosił realizację projektu 

pn. „Zielona szkoła – Łączy nas sport – nie używki!”, na kwotę 10.000,00 zł. Adresatami ma 

być 45-osobowa  grupa młodzieży w wieku 12-16 lat z miejscowości Granowiec, Chojnik 

(gmina Sośnie, powiat ostrowski), która nie ma szans na spędzanie czasu poza miejscem 

zamieszkania a narażona jest na negatywne oddziaływania ze strony domu i środowiska. 

Uczestnicy, podzieleni zostaną na dwie grupy, w ramach których wezmą udział 

w warsztatach profilaktycznych i zajęciach sportowych, które przyczynią się do zwiększenia 

ich świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz osobistego i społecznego zagrożenia 

konsekwencjami używania środków psychoaktywnych. Zadanie przeprowadzone zostanie 

w trakcie 6 dniowego wyjazdu do miejscowości Jastrzębia Góra. Prowadzone zajęcia mają na 

celu wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, przybliżenie podstawowych 

informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, wzmacnianie 

samooceny i budowanie poczucia własnej wartości.  

 

Rekrutacja uczestników prowadzona ma być poprzez pedagoga szkolnego, wychowawców, 

którzy doskonale znają sytuacje rodzinną i materialną swoich podopiecznych.  

 

Program zakłada realizację łącznie 12 godzin zajęć profilaktycznych, podstawy programowej 

z wielu przedmiotów (przyrody, biologii, geografii, historii, zajęć artystycznych, wychowania 

fizycznego), a także szereg wycieczek (Władysławowo, Hel, Gdynia). 



 

Z tych powodów za celową należy uznać realizację tego projektu, zgodnie z procedurą 

obowiązującą przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań 

publicznych w trybie małych grantów, określoną w uchwale Nr 1558/2012 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

jest zasadne. 

 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  


