
Uchwała Nr 2178/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 

pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia 

psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski” 

 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016., poz. 239 ze zm.), Uchwały XI/297/15 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie uchwalenia przez 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz Uchwały Nr 1888/2016 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 

ochrony i promocji zdrowia w roku 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala  

co następuje: 

 

§1 

 

Zatwierdza się do realizacji, w formie wspierania, zadania publiczne Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, wyłonione w wyniku otwartego 

konkursu ofert, w ramach wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016  

w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85149 - „Programy polityki zdrowotnej” § 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 publicznego”, na łączną kwotę 90.000,00 zł, oraz imienny wykaz podmiotów  

i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach. 

 

§3 

 

Nadzór nad wykonaniem zadań przez podmioty wyszczególnione w załączniku do niniejszej 

uchwały, o którym mowa w § 1, powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

§ 4 

 

Upoważnia się Pana Macieja Sytka 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. 

 

 

 



 

§5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

  



  

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2178/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), Uchwały XI/297/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie uchwalenia 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz Uchwały Nr 1888/2016 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  

z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016.   

 

W wyniku ogłoszonych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 

związanych z ochroną i promocją zdrowia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu na konkurs pn. „Promowanie krwiodawstwa wśród mieszkańców 

Wielkopolski” wpłynęły dwie oferty oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców 

Wielkopolskie” wpłynęło 6 ofert. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 

roku zaopiniowała pozytywnie 4 oferty. 

 

Oferty rozpatrzone pozytywnie przez Komisję Konkursową spełniają wymogi określone w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym konkursie zatwierdzonym 

Uchwałą Nr 1888/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016. 

 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
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Załącznik do uchwały nr 2178/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

 

Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” 

oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”. 

 

Oferty spełniają wymogi zawarte w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., 

poz. 239 ze zm.) oraz w ogłoszeniu konkursowym Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 pn. 

„Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”, 

stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1888/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

 

Nazwa zadania: „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” 

Pozycja w budżecie na rok 2016 Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały Ilość zdobytych punktów 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 

§2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy o finansach publicznych, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

(30 000,00 zł) 

1. Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 

Poznań – na zadanie „Zostań bohaterem oddaj krew”  

- 30 000,00 zł 

 

 

razem – 30 000,00zł 

 

90,24/100 
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Nazwa zadania: „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski” 

Pozycja w budżecie na rok 2016 Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały Ilość zdobytych punktów 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 

§2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy o finansach publicznych, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

(30 000,00 zł) 

1. Instytut psychologii i psychoterapii proaktywnej proPORT pn. 

„Otwórz się na zdrowe perspektywy - II edycja” - 35 458, 00 zł  

 

2. Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego 

"Zrozumieć i Pomóc" pn. „Patrząc w przyszłość - psychoedukacja 

dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie” - 13 552, 00 

zł 

 

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. 

„Zdrowa Wielkopolska. Warsztaty wspierania odporności 

psychicznej i rozwijana kompetencji w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego dla ratowników medycznych” - 10 990, 00 zł 

razem – 60 000,00zł 

 

85,32/100  

 

 

89,74/100 

 

 

 

 

75,36/100 

 
 


