
UCHWAŁA Nr     3081   / 2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA      29   GRUDNIA   2016 ROKU   
 
w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku 
wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487), 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 

Uchwala się harmonogram realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 
 
 

§ 3 
 
 

Traci moc Uchwała Nr 2900/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 
2016r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku wynikających z 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017. 
 

§ 4 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 

 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr    3081    /2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA    29   GRUDNIA   2016 ROKU 
 

 
w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku 
wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017 
 
 

Zadania wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. i nałożone na Samorząd Województwa, 
realizowane są w postaci Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017. Finansowanie zadań 
wynikających z cyt. Programu odbywa się na mocy rocznego harmonogramu, 
przyjmowanego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
 

Zmiany w harmonogramie, wynikającym z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 
2017 spowodowane są zmianami dokonanymi przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego oraz uaktualnieniem zapisów dotyczących 
zaplanowanych do realizacji działań bieżących oraz majątkowych. 

Ze środków pozyskiwanych przez samorząd województwa za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż hurtową napojów alkoholowych można finansować wyłącznie zadania ujęte w 
harmonogramie realizacji zadań na dany rok, stąd konieczność aktualizowania 
harmonogramu, zgodnie z faktyczną realizacją zadań.  
 
 

 
 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
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Załącznik do Uchwały   3081/ 2016                                            

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                                    z dnia  29  Grudnia 2016r.                             
   

 
 

Harmonogram realizacji zadań w 2016 roku wynikających z 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017 

 
 

 
W roku 2016 na realizację zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017” 

zaplanowano środki pozyskiwane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych 
w wysokości 18.349.594,00 zł: 

 
 

 
A) dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 16.648.334,00 zł: w 

podanym niżej układzie: 

 
 

 I. Działania na rzecz tworzenia i modernizacji istniejącej bazy placówek profilaktyki, terapii, 
rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, w tym dla dzieci i młodzieży oraz osób współuzależnionych (§ 6050, § 
6220, § 6230) 

 
Uzasadnienie: 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 21 ust. 1 stanowi, 

że leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładach lecznictwa 

odwykowego. Od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie 
terapii uzależnienia od alkoholu (art. 21 ust. 3 cyt. ustawy). Koszty związane z leczeniem 

alkoholowych zespołów abstynencyjnych i psychoterapią w placówkach odwykowych pokrywa 
Narodowy Fundusz Zdrowia (za pacjentów ubezpieczonych) i Ministerstwo Zdrowia (za pacjentów 

nieubezpieczonych). Zgodnie z art. 21 cyt. ustawy leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu 
prowadzą stacjonarne i niestacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego oraz inne zakłady opieki 

zdrowotnej (np. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej). Typy zakładów lecznictwa odwykowego 

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, 
kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących 

świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi 
od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami 

społecznymi. Im wyższy standard placówki, tym lepsze efekty leczenia pacjentów. Standard placówki 

ma też bezpośrednie przełożenie na wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6220, § 6230).  
 

 

a) Dotacje przeznaczone na modernizację i naprawy w stacjonarnych placówkach lecznictwa 
odwykowego oraz na dostosowanie ich do potrzeb terapii, z przeznaczeniem na zadania 

jednoroczne dla następujących jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) (5.956.689,00 
zł):  

 

 Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach (700.000,00 zł) na: 
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- mała architektura – rewitalizacja terenu – 50.000,00 zł; 

- konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów 
zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień 

w Charcicach – 350.000,00 zł; 

- instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej – 300.000,00 zł; 
 

 
 Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie (2.200.635,00 zł) na: 

 

- projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów 
komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień – 434.760,00 zł; 

- wykonanie elektronicznego systemu parkingowego – 100.000,00 zł; 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie drogi pożarowej 
wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych 

Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego 
dla Uzależnionych, od strony ulicy Kilińskiego w Kościanie – 1.425.875,00 zł 

- zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień II i dla Oddziału Leczenia 

Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 40.000,00 zł  
- wykonanie odcinka drogi wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy Oddziałem Leczenia Alkoholowych 

Zespołów Abstynencyjnych, a pracownią tomografii komputerowej i pracownią EKG, EEG 
znajdującymi się w budynku Willa III i Willa V - 200.000,00 zł 

 
 

 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (127.825,00 zł) na: 

 

- zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień – 120.025,00 zł 
- zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień – 7.800,00 zł; 

 
 

 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (98.365,00 

zł) na: 

 
- zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od 

Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A – 98.365,00 zł; 
 

 do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym 

terminie przez placówki leczenia uzależnień – 2.829.864,00 zł 
 

b) Dotacje przeznaczone na modernizację i naprawy w stacjonarnych placówkach lecznictwa 

odwykowego oraz na dostosowanie ich do potrzeb terapii, z przeznaczeniem na zadanie 
jednoroczne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) (544.000,00 

zł) dla: 
 

 

 Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Spółka z o. o. w Sokołówce (44.000,00 zł) na: 

 
- zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień – 15.000,00 zł; 

- zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu – 29.000,00 zł; 
 

 Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o. w Poznaniu (500.000,00 zł) na: 

 
- utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o. o. - II etap 

inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny) - 500.000,00 zł 

 
 

c) Dotacje celowe uwzględnione w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (§ 6220, § 6230) 
(1.571.248,00 zł) dla: 
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 Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie (§ 6220) (898.907,00 zł) na: 

 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali 
sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych 

zajmujących się leczeniem uzależnień – 898.907,00 zł; 

 
 Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach (§ 6220) (205.449,00 zł) na: 

 

- wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach – 205.449,00 zł; 
 

 Szpital Wojewódzki w Poznaniu (§ 6220) (206.892,00 zł) na: 

 
- budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem – 206.892,00 zł; 

 
 

 Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołówce (§ 6230) (260.000,00 

zł) na: 

- modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów 

Abstynencyjnych – 20.000,00 zł; 

- rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych – 240.000,00 zł 

 Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a 

na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego 

FAS (§ 6050) - 0,00 zł 

 
    Koszt realizacji – 8.071.937,00 zł 

 
 

II. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji poprzez 
rozwój specjalistycznych placówek oraz programów dla osób uzależnionych od alkoholu i 
współuzależnionych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (§ 2320; § 2560; § 2830). 

 
Uzasadnienie: 

Ważnym zadaniem samorządu wojewódzkiego jest zwiększanie dostępności terapii 
uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców województwa. Dostępność profesjonalnej i 

efektywnej terapii warunkuje skuteczność działań podejmowanych na rzecz osób z problemem 

uzależnień i członków ich rodzin. Wspieranie finansowe placówek lecznictwa odwykowego, 
realizowane będzie poprzez finansowanie wskazanych (konkretnych) programów zmierzających do 

poprawy jakości świadczonych usług. Zawartość programów terapeutycznych oraz przygotowanie 
personelu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, 

kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących 
świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi 

od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami 

społecznymi.  
 

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem (§ 2560) (995.266,00 

zł) dla: 

 
 Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach (120.000,00 zł) na: 

 

- dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w Poznaniu – 120.000,00 zł; 
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             Koszt realizacji – 120.000,00 zł  

 
 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie 

(611.108,00 zł ) na: 

 

- remont oddziałów szpitalnych nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu oraz nr 
17 leczenia uzależnień – 341.108,00 zł; 

- zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla 
Uzależnionych od Alkoholu nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od 

Alkoholu nr 10 (17A),  Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od 
Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A – 270.000,00 zł 

 

                        Koszt realizacji – 611.108,00 zł 

 Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie (129.841,00 zł) na: 

- kompleksowe malowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień I – 99.878,00 zł; 

- kompleksowe malowanie pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
– 29.963,00 zł; 

            Koszt realizacji – 129.841,00 zł 

 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (134.317,00 zł) na: 

- zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień – 73.667,00 zł 

- zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień – 60.650,00 zł; 

             Koszt realizacji –134.317,00 zł 

 

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) (65.200,00 zł) 

 

  Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. (65.200,00 zł)  

- zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień – 44.200,00 zł; 

- zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych – 14.000,00 zł; 

- zakup sprzętu i wyposażenia dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu – 7.000,00 zł 

 

 
2. Powierzenie Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących działania na 

rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację 
osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków 

sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu 

psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu (§ 2320) z 
przeznaczeniem na zakup wyposażenia, (które nie mieści się w kategorii zakupów inwestycyjnych) 

oraz zakupu usług (transport, bilety wstępu) podczas wycieczek dla pensjonariuszy oddziału dla 
osób uzależnionych od alkoholu, którzy przebywają na terenie Domu Pomocy Społecznej w 

Pleszewie. 

 
Koszt realizacji - 50.000,00 zł 

 
 

III. Wspieranie realizacji przez szkoły programów profilaktycznych i działań społeczności 
lokalnych na rzecz zapobiegania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 
w szczególności przez dzieci i młodzież ( § 2320, § 2300, § 4300).  
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Uzasadnienie: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem obliguje szkoły i placówki oświatowo wychowawcze do systematycznego 

prowadzenia edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz wypracowania 
procedur postępowania w sytuacji szczególnych zagrożeń związanych z środkami odurzającymi i 

substancjami psychoaktywnymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencję. Aby 
szkoły mogły sprostać wyzwaniom, jakie stawia cyt. rozporządzenie, konieczne jest podnoszenie 

kompetencji nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z młodzieżą. Zadaniem samorządu 

wojewódzkiego jest wspomaganie edukacyjne liderów tych działań, którzy przygotowywać będą na 
swoim terenie nauczycieli do pracy profilaktycznej z dziećmi. 

 
1. Dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

z Cerekwicy Nowej, w tym m. in. na trzy wyjazdy z programem profilaktycznym z zakresu 

uzależnień i zorganizowanie wypoczynku letniego w formie wycieczek z programem profilaktycznym  
z zakresu uzależnień (§ 4300). 

        
Koszt realizacji – 60.000,00 zł  

 
2. Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane  na  podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Powiatu 

Krotoszyńskiego na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim (8.800,00 zł) oraz z 

przeznaczeniem dla Powiatu Wągrowieckiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie (23.920,00 zł), dla Powiatu Pilskiego dla wychowanków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy (23.350,00 zł) oraz dla Powiatu 

Złotowskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence (20.000,00 zł) i dla Powiatu 

Wągrowieckiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy (23.930,00 zł); kwota 

nierozdysponowana (740,00 zł) (§ 2320). 

 
                 Koszt realizacji - 100.740,00 zł  

 
Przestępczość, demoralizacja, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży to poważny 

problem, przed którym stoją rodzice, szkoła, Policja, władze samorządowe. 
 Za wychowanie, a także przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom jesteśmy odpowiedzialni 

wszyscy. Każda z tych instytucji ustawowo jest zobligowana do prowadzenia działań w tym zakresie. 

Demoralizacja i przestępczość nieletnich jest jednym z największych problemów społecznych, 
związana jest ona często z piciem alkoholu i używaniem narkotyków. Jest to zjawisko bardzo złożone i 

staje się coraz poważniejszym problemem zarówno dla Policji jak i innych instytucji zajmujących się 
profilaktyką wśród nieletnich. Niepokojącym jest szczególnie zjawisko obniżania się granicy wieku u 

osób naruszających prawo. Policja jest jednym z ważniejszych beneficjentów uczestniczących w 

zadaniach realizowanych przez samorząd województwa na rzecz zmniejszania zasięgu występowania 
problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie. 

3. Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych we współpracy z Komendą Wojewódzką 
Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi Policji (100.000 zł) (§ 2300)  

 
                    Koszt realizacji – 100.000,00 zł 

 

 
IV. Wspieranie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie ( § 2360, § 
2810, § 2820, § 6610). 
 
Uzasadnienie: 
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 Wybrane zadania, zawarte w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego mogą zostać powierzone lub zlecone przez samorząd 
województwa organizacjom pozarządowym, pod warunkiem, że w statucie tej organizacji znajdują się 

zapisy określające zaangażowanie organizacji w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów 

uzależnień. Przy procedurze zlecania zadań organizacjom pozarządowym zastosowanie ma ustawa z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 

z późn. zm.)  

 

1. Przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań, w szczególności na (§ 
2360) – 2.500.000,00 zł: 

 działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku dzieci 

i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;  

 realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży z grup ryzyka;  
 dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego – zimowego i letniego, połączonego z 

oddziaływaniami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień; 

 programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących 

abstynencję; 
 organizację szkoleń edukacyjnych dla osób zajmujących się profesjonalnie tematyką 

przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym);  

 realizację programów redukcji szkód. 

 
                       Koszt realizacji – 2.500.000,00 zł 

  

W oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1828) dofinansowane zostanie organizowanie przez organizacje pozarządowe centrów integracji 

społecznej oraz zakup wyposażenia CIS.  
 

2. Wspieranie organizowania i wyposażenia centrów integracji społecznej - dotacja na pierwsze 

wyposażenie dla nowotworzonych przez stowarzyszenia CIS-ów (106.455,00 zł) - § 2820, 
(345.724,00 zł) - § 2810 oraz jednostki samorządu terytorialnego (703.821,00 zł) - § 6610  

 
 

          Koszt realizacji – 1.156.000,00 zł 
 

 

V. Monitorowanie stanu problemów uzależnień w województwie wielkopolski.  
 
 

1. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów uzależnień we 

współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
 

2. Bieżąca aktualizacja bazy danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem 
uzależnień oraz z problemem przemocy domowej - opracowanie wojewódzkiej bazy danych.  

 

 
                                  Łączny koszt realizacji punktu 1 i 2 - 0,00 zł 

 
 

 
VI. Organizacja narad, szkoleń oraz konferencji w celu zwiększenia kompetencji osób 

realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (§ 4170, 4300). 
   

1.  Zorganizowanie 2 szkoleń w zakresie realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o 

wykroczenia związane  z problematyką zjawisk uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz 

organizacją służby w kontekście ograniczania kryminogennych zjawisk alkoholizmu i narkomanii 
dla funkcjonariuszy Wydziałów Prewencji Policji z terenu Wielkopolski.  
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Sposób realizacji: szkolenie dla grupy ok. 50-osobowych  

Koszt:  
- wyżywienie i nocleg uczestników 

- wynagrodzenie dla wykładowcy  

- materiały dydaktyczne 
 

 
2. Zorganizowanie 1 szkolenia w zakresie ograniczania zjawisk alkoholizmu i narkomanii dla 

funkcjonariuszy Wydziałów Ruchu Drogowego Policji z terenu Wielkopolski. 
 

Sposób realizacji: szkolenie dla grupy ok. 60-osobowych 

Koszt:  
- wyżywienie i nocleg uczestników 

- wynagrodzenie dla wykładowcy  
- materiały papiernicze, dydaktyczne 

 

 
3. Zorganizowanie 2 szkoleń w zakresie profilaktyki problemów uzależnień dla funkcjonariuszy 

Wydziału Sztabu KWP w Poznaniu zajmujących się problematyką ograniczania zjawisk uzależnień 
od alkoholu i narkotyków i zabezpieczeniem  imprez masowych. 

 
Sposób realizacji: szkolenia dla grup ok. 50-osobowych 

Koszt:  
- wyżywienie i nocleg uczestników 
- wynagrodzenie dla wykładowcy  

- materiały dydaktyczne 
 

 

4.  Zorganizowanie 1 szkolenia w zakresie profilaktyki problemów uzależnień i sposobu wykorzystania 
środków masowego przekazu do promowania działań profilaktycznych w zakresie ograniczania 

zjawisk alkoholizmu i narkomanii  dla funkcjonariuszy Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w 
Poznaniu. 

 

Sposób realizacji: szkolenia dla grup ok. 50-osobowych 
Koszt:  
- wyżywienie i nocleg uczestników 
- wynagrodzenie dla wykładowcy  

- materiały dydaktyczne 
 

 

5.  Zorganizowanie 1 szkolenia w zakresie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia dla funkcjonariuszy Wydziału 

Konwojowego KWP w Poznaniu. 
 

Sposób realizacji: szkolenia dla grup ok. 50-osobowych 

Koszt:  
- wyżywienie i nocleg uczestników 

- wynagrodzenie dla wykładowcy  
- materiały dydaktyczne 

 
 

6. Zorganizowanie szkolenia dla pracowników telefonów zaufania i lokalnych liderów działań 

profilaktycznych. 
 
Sposób realizacji: szkolenia dwudniowe lub jednodniowe, grupa ok. 50 osób 
Koszt:  
- wynagrodzenie dla wykładowców  

- materiały dydaktyczne 
- wyżywienie i nocleg 
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- wynajem sali 

 
 

7. Dofinansowanie szkolenia uwzględniającego tematykę prawidłowości obrotu napojami 

alkoholowymi dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. 
 
Koszt: (szkolenie dwudniowe, grupa ok. 100 osobowa) 
- wynajęcie sali wykładowej 

- materiały dydaktyczne 
- wyżywienie i nocleg 

 

 
8.  Dofinansowanie 2 spotkań superwizyjnych w Pleszewie dla kadry tamtejszego Domu Pomocy 

Społecznej  celem rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy z pacjentami 
uzależnionymi od alkoholu na terenie oddziału dla przewlekle chorych z podtypem uzależnienia od 

alkoholu. 

 
Sposób realizacji: dwudniowe lub jednodniowe, grupa ok. 20 osób 

Koszt:  
- wynagrodzenie superwizorów 

 
 

9. Dofinansowanie 3 szkoleń dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z terenu 

województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 
 
Sposób realizacji: szkolenie dwudniowe, grupa ok. 60 osobowa 
Koszt:  
- wyżywienie i nocleg 

- wynagrodzenie dla wykładowców 
- materiały dydaktyczne 

 
10. Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla alumnów 

Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu i dekanalnych duszpasterzy trzeźwości. 

 
Koszt:  
- wyżywienie i nocleg 
- wynagrodzenie dla wykładowców 

- materiały dydaktyczne 
 

 

11. Dofinansowanie konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, której 
inicjatorem jest Departament Edukacji i Nauki, przeznaczonej dla pedagogów szkolnych i 

pracowników oświaty 
 
Sposób realizacji: szkolenie jednodniowe lub dwudniowe  

Koszt:  

- wynagrodzenie dla wykładowców i wyżywienie - usługa konferencyjna 

- materiały dydaktyczne dla uczestników 
 

12. Dofinansowanie cyklu szkoleń Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 

Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA dla przedstawicieli z tereny województwa  
 
Koszt: 
- wynagrodzenie dla wykładowców  

- materiały dydaktyczne 

- transport uczestników 
- zakup biletów na przedstawienie profilaktyczne  

- pobyt i wyżywienie 
- inne dodatkowe koszty 
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13. Dofinansowanie konferencji pn. Współczesne zagrożenia młodzieży. Skala problemu – 
przeciwdziałanie, realizowanej wspólnie z Sądem Okręgowym w Poznaniu i Komendą 

Wojewódzką Policji w Poznaniu. 
 
Sposób realizacji:  jednodniowe, grupa ok. 330 osób 

Koszt: 
- wynagrodzenie dla wykładowców  

- materiały dydaktyczne 
- wyżywienie-usługa cateringowa. 

 

 
 

VII. Utrwalenie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży oraz zwiększenie 
świadomości młodzieży w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu. Edukacja 
publiczna w zakresie problematyki alkoholowej. (§ 4170; §4300). 

 
 

1.   Organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem 
aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, w tym realizacja projektu mającego na celu 

działania o charakterze edukacyjnym przeznaczone dla rodziców i przygotowanie ich do wspierania 
abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych pn. Uzależnia mnie tylko sport, realizowane na 

obszarze województwa. Silna więź z rodzicami, normy dotyczące substancji psychoaktywnych 
wyniesione z domu oraz umiejętność budowania wokół dziecka nie tylko systemu kontroli, ale i 

wsparcia – są ważnymi czynnikami chroniącymi młodych ludzi przed sięganiem po substancje 
psychoaktywne. Planuje się, iż zaplanowane działania będą miały wpływ na postawy młodych ludzi 

wobec używek i będą stanowiły strategię alternatywnych form spędzania wolnego czasu (§ 4170, § 

4300).   
 

2.  Realizacja i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości młodzieży 
na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, w tym dofinansowanie Gali w 

Teatrze Wielkim w dniu 21 czerwca 2016r. (§ 4170, § 4300).   
 

3.  Inne zadania, w tym m. in. wydruk materiałów promocyjnych i papierniczych zawierających treści 

profilaktyczne i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień. 
 

 

                                   Łączny koszt realizacji punktów VI i VII. 1 -3 – 3.530.191,00 zł 
 
 
 

VIII. Bieżąca realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (§ 4190,§ 4210, § 4410, § 4420, § 4700). 
     

 
1. Zakup fachowej literatury, publikacji, pism oraz materiałów dydaktycznych i promocyjnych w zakresie 

problematyki uzależnień oraz zakup nagród konkursowych do dyspozycji departamentu i w ramach 

przedsięwzięć profilaktycznych z zakresu uzależnień, objętych patronatem, w tym np. na II 
Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Stowarzyszeń Abstynenckich (§ 4190,§ 4210).  

 
                    Koszt realizacji - 6.000,00 zł 

 
 

2. Koszty delegacji służbowych (szkolenia, konferencje, w tym wyjazdy zagraniczne) oraz wyjazdów 

związanych z wizytacją stanu Centrów Integracji Społecznych na dzień podpisywania porozumienia (§ 
4410, § 4420, § 4700). 

 
           Koszt realizacji – 13.000,00 zł  
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B) dział 852 rozdział 85202 domy pomocy społecznej – 1.701.260,00 zł w podanym niżej 
układzie: 

 
1. Wydatki związane z działalnością Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 

w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89 (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 
4220, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4480, § 4520, § 4610; § 

4700).  

    
                  Koszt realizacji – 1.670.760,00 zł  

 
2. Zakup klimatyzatora do Sali zajęciowej – 6.500,00 zł (§ 6060). 

 

3. Zakup pompy typu AS oraz szafy sterowniczej – 24.000,00 zł (§ 6060). 
 

      

           Koszt realizacji – 30.500,00 zł  

 
                 Ogółem – 18.349,594,00 zł 
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