
Uchwała Nr     2006  /2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  13 maja  2016 roku 
 

 

 

w sprawie zlecenia 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 

 

Zleca się realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów, 

zgłoszonego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Murzynowie 

Kościelnym, pn.: Wiara przodków i wiara w siebie wraz z dofinansowaniem w kwocie: 9.248,00 zł 

(słownie: dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100). 

 

§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   2006 /2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  13 maja  2016 roku 
 

w sprawie zlecenia 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 działającymi w sferze działalności 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 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 r., 

poz. 239 ze zm.), których realizacja przyczyni się do podejmowania nowatorskich działań. 

 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Murzynowie Kościelnym 

zgłosiła propozycję realizacji zadania pn.: Wiara przodków i wiara w siebie na kwotę: 9.248,00 zł 

(słownie: dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100). Projekt adresowany jest 

do grupy 30 dzieci uczęszczających do klas od III do VI szkoły podstawowej, pochodzących ze 

środowisk wiejskich, które prawie nigdy nie korzystają z wyjazdów. Dzieci pochodzą z rodzin z 

problemem uzależnień. Rekrutacja realizowana jest przez proboszcza parafii, pełniącego funkcję 

nauczyciela i pedagoga szkolnego, w oparciu o opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze 

Środy Wielkopolskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie. 

Poprzez udział w projekcie uczestnicy podniosą swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów i 

wyrażania uczuć. Zadanie ma również na celu zapoznanie uczestników z historia naszej ojczyzny, 

uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Kraków i jego okolice, Częstochowę i Wadowice.  

 

Zgłoszone zadanie nie jest tożsame z tematyką zadań realizowanych w trybie otwartych 

konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

 
 

 
 



Oferta Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Murzynowie 

Kościelnym zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej Urzędu, zgodnie 

z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. W wyznaczonym przez cytowaną ustawę terminie, nie zostały zgłoszone żadne 

uwagi dotyczące tej oferty. 

 

W związku z powyższym, za celową uznać należy realizację zadania, 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. 

 

Środki finansowe na realizację uchwały zabezpieczone są w budżecie Departamentu Zdrowia  

w dziale 851, w rozdziale 85154, w § 2360 na łączną kwotę: 9.248,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100). 

 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
  


