
UCHWAŁA Nr 2761/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 19 października 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 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 486) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, ze zmianami), w związku z § 7 uchwały Nr 

1558/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z  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 przeciw-

działania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów, zgłoszonego 

przez Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą 

w Gnieźnie pn. „Mamo tato! co ty na to? cz. II” w ramach zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) 

w trybie małych grantów, wraz z dofinansowaniem w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć ty-

sięcy złotych 00/100). 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



Uzasadnienie do uchwały Nr 2761/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 19 października 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 prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2016” organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, ze zmia-

nami) mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uza-

leżnieniom (alkoholowym/narkotykowym) z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie 

tzw. „małych grantów”. 

 

Powyższy tryb, określony w art. 19a cytowanej wyżej ustawy, ma umożliwić wspieranie projek-

tów, które jednocześnie wpisują się w cele zawarte w programach wojewódzkich, odpowiednio 

Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Woje-

wództwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019. 

 

Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Gnieźnie 

zgłosił propozycję realizacji projektu pn. „Mamo tato! co ty na to? cz. II”, którego adresatami 

mają być członkowie rodzin wielodzietnych, tj. 10 rodziców i 20 dzieci, wywodzących się ze śro-

dowisk dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia. Dzieci wychowujące się 

w tych rodzinach stanowią podopiecznych Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie; 

wszyscy uczestnicy niniejszego zadania pochodzą natomiast z terenu miasta Gniezna. 

W ramach realizacji zadania przewidywane jest przeprowadzenie czterech spotkań 

1,5-godzinnych, osobnych dla rodziców i dzieci. Tematyka zajęć kierowanych do rodziców po-

święcona będzie problemom uzależnień od narkotyków i dopalaczy, jak również zagrożeń niesio-

nych przez te substancje psychoaktywne. Młodsi uczestnicy szkolenia poznają natomiast nega-

tywne skutki sięgania po narkotyki i dopalacze, jak również mechanizm uzależnienia. Planowana 

jest także organizacja 4-dniowego wyjazdu dla tych samych adresatów zadania, którego celem jest 

poprawa relacji rodzic-dziecko oraz nauka spędzania czasu wolnego. W jego trakcie przeprowa-

dzone zostaną m.in. 3 dwugodzinne spotkania dla dzieci poświęcone treningowi umiejętności 

społecznych oraz spotkania dla rodziców na temat treningu umiejętności rodzicielskich. 

Składając niniejszą ofertę organizacja wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 10.000,00 zł. 

 

Zgłoszone zadanie wpisuje się w cele operacyjne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 (pkt 3.1 „Profilaktyka proble-

mów związanych z używaniem narkotyków”, cel szczegółowy: „wsparcie rozwoju programów 

profilaktyki selektywnej i wskazującej”). 

 



Oferta Uczniowskiego Socjoterapeutycznego Klubu Sportowego „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą 

w Gnieźnie zamieszczona została w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy o działalno-

ści pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyznaczonym przez cytowaną ustawę terminie nie 

zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące tej oferty. 

 

Zgodnie z procedurą obowiązującą przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów, określoną w uchwale Nr 1558/2012 Za-

rządu Województwa Wielkopolskiego z 27 stycznia 2012 r., mając na uwadze przytoczone wyżej 

okoliczności, zasadnym jest zlecenie Uczniowskiemu Socjoterapeutycznemu Klubowi Sportowe-

mu „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Gnieźnie realizacji omawianego projektu. 

 

Środki finansowe na realizację uchwały zabezpieczone są w budżecie Departamentu Zdrowia 

w dziale 851, rozdziale 85153, w § 2360 na łączną kwotę 10.000,00 zł. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 

 


