
UCHWAŁA  NR 2179/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 17 czerwca 2016 roku 
 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Woje-
wództwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkoty-
kowym) 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 wojewódz-
twa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz Uchwały Nr XI/297/15 Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego z 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Woje-
wództwa 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 1.560.000,00 zł 
(słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na realizację zadań publicz-
nych 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 Macieja Sytka – Dyrektora Departamentu Zdrowia, a pod jego nieobecność 
Panią Iwonę Rakowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia do jednoosobowej repre-
zentacji 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. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 2179/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 17 czerwca 2016 roku 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Woje-
wództwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkoty-
kowym) w roku 2016, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert 
 
 
 

  Uchwała dotyczy zatwierdzenia rozdziału dotacji na realizację zadań publicznych Woje-
wództwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkoty-
kowym) w roku 2016, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 
21 kwietnia 2016 r., zgodnie z Uchwałą nr 1892/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziały-
waniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”. 
 

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

 
 
Propozycje dotacji zaopiniowane zostały pozytywnie przez Komisję Konkursową na posie-

dzeniu, które odbyło się 15 czerwca 2016 r.  
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
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                                Załącznik do uchwały nr 2179/2016 
                                      Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                            z 17 czerwca  2016 r.  

 
Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielko-

polskiego, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016 pn.: 
„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 

z rodzin z problemem uzależnień”. 
 

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 21 kwietnia 2016 r. z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 

narkotykowym) w roku 2016  
 

Plan na rok 2016 

Kwota rozdy-
sponowana na 

podstawie wcze-
śniejszych 

uchwał 

Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały 

Dział 851 – Ochrona zdro-
wia  

Rozdział 85154  - przeciw-
działanie alkoholizmowi 
 
§ 2360  -  dotacje celowe z 

budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w 

trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinanso-
wanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowa-
dzącym działalność pożytku 

publicznego 
 

  -   2.500.000,00 zł  

 
 
 
 
 
 
   851.558,00 zł 

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połą-
czonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem uzależnień” 

 
1. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; Kalisz 

– „Sztuka dojrzewania – Ach, te emocje” – 39.378 zł, 

2. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebo-
wa; Moszczanka – „Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi” 

– 38.390 zł, 

3. Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej; Śrem – „Ak-

tywni latem 2016” – 47.925 zł, 

4. Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabili-
tacji; Konin – „Wakacyjna akademia socjoterapii” – 54.160 zł, 
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 5. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich; Skrzynka – „»Wakacje pod znakiem sportu i sztuki« – letni wypo-
czynek połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin 

z problemem uzależnień z Wielkopolski” – 30.000 zł, 

6. Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”; Kaczki Średnie – „Letnia Akademia 
Socjoterapii 2016 – Wyjazdowa forma wypoczynku wakacyjnego połączona 
z warsztatami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z proble-
mem uzależnień” – 41.280 zł, 

7. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; Konin – „Wakacyjny wypoczy-

nek wzbogacony socjoterapią” – 51.730 zł, 

8. Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”; 

Gniezno  – „WATRA 2” – 30.559 zł, 

9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny; 
Poznań – Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tur-

ku – „Wakacje w Tatrach MOIM spotkaniem z samym sobą” – 48.600 zł, 

10. Towarzystwo „Nasze Szwederowo”; Bydgoszcz – „Lato w pięknej Pol-

sce” – 67.870 zł, 

11. Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”; Sarbice – „Zabawa 
A Moja Osobista Świadomość Ćwiczenia umysłu i ciała – wakacyjne przeciw-
działanie uzależnieniom na sportowo” – 39.950 zł, 

12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”; 

Słupca – „Wesołe Wakacje z Przygodą – IV edycja” – 19.098 zł, 

13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej 
„Forum Młodych”; Pleszew – „Darłówko zdrówko – wakacje 2016” – 

70.260 zł, 

14. Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki; Piotrowice – „Z dala 
od alkoholu w Górach Świętokrzyskich” – 69.262 zł, 

15. Stowarzyszenie Oświatowe „ONUPHRIUS”; Czerniejewo – „Wakacyj-
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na Przygoda” – 62.680 zł, 

16. Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”; Ostrowite – „Lato pełne przygód – 

wypoczynek połączony z socjoterapią” – 115.644 zł, 

17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie; Konin 
– „Podróż do świata przygód” – 35.000 zł, 

18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu; Kalisz 
– „»Stop uzależnieniom« – obóz edukacyjny i sportowo–rekreacyjny połą-
czony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin 

z problemem uzależnień z Wielkopolski” – 69.003 zł, 

19. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej; Gniezno – „Wakacyjna socjotera-
pia w barwach tęczy” – 41.002 zł, 

20. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej 
w Sarbicach; Sarbice – „Przeciwdziałanie uzależnieniom – wakacje w sio-

dle… a to dopiero początek przygody” – 37.525 zł, 

21. Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych „Riposta”; Poznań – „Wa-

kacje z surwiwalem 2016” – 16.839 zł, 

22. Stowarzyszenie „RAZEM WARTO” przy Zespole Szkół Ekonomicz-
nych w Słupcy; Słupca – „Na Mazury ruszaj bracie!” – 45.942 zł, 

23. Fundacja AQQ; Witkowo – „Obóz socjoterapeutyczny – Doceniamy – nie 

dołujemy” – 21.508 zł, 

24. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska; Poznań – 
Hufiec Konin Związku Harcerstwa Polskiego – „Jestem niepowtarzalny 
– socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie” – 86.118 zł, 

25. Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”; Wą-
growiec – „Twoje wakacje – 2016” – 68.490 zł, 

26. Caritas Diecezji Kaliskiej; Kalisz – „Życie bez sieci” – 76.171 zł, 

27. Fundacja Małymi Oczami; Poznań – „Koniem przez świat – kolonia kon-
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no-socjoterapeutyczna” – 41.072 zł, 

28. Śremski Klub Sportowy „WARTA”; Śrem – „Sport TAK” – 43.563 zł, 

29. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”; Konin – 

„Z przygodą za Pan Brat” – 45.981 zł. 

 
                                                                         razem – 1.455.000 zł 

 

Dział 851 – Ochrona zdro-
wia  

Rozdział 85153  - zwalcza-
nie narkomanii 
 
§ 2360  -  dotacje celowe z 

budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w 
trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinanso-
wanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowa-
dzącym działalność pożytku 

publicznego 

 

           - 300.000,00 zł 

 
 
 

 
 

150.000,00 zł 

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połą-
czonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem uzależnień” 
 

1. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich; Skrzynka – „»Wakacje pod znakiem sportu i sztuki« – letni wypo-
czynek połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin 
z problemem uzależnień z Wielkopolski” – 105.000 zł. 

 
 

                                                                            razem – 105.000 zł 
 

 

                                                            Łączna kwota dotacji – 1.560.000 zł  
 

 


