
UCHWAŁA Nr 3327/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 marca 2017 roku 
 

 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub narkotykowym) w trybie małych grantów. 

 

 

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

Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) 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 

Uznaje się za celową realizację projektu zgłoszonego przez Wielkopolską Fundację ETOH z siedzibą  

w Poznaniu, pn.: „Niebieska Karta i procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego  

w działaniach Policji”, w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w trybie małych grantów. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3327/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 marca 2017 roku 

 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub narkotykowym) w trybie małych grantów. 

 

Zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) 

mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub narkotykowym) z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „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, których realizacja 

przyczyni się do podejmowania nowatorskich działań. 

 

Wielkopolska Fundacja ETOH, z siedzibą w Poznaniu zgłosiła realizację projektu pn.: „Niebieska Karta  

i procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego w działaniach Policji”, wnioskując  

o przyznanie dotacji w wysokości 10.000 zł.  

 
Adresatami zadania ma być łącznie grupa 108 policjantów, wskazanych przez Wydział Prewencji 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, uczestniczących w działaniach procedur Niebieskich Kart  

i sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Zakłada się udział średnio 12 osób w jednej 

grupie szkoleniowej. Szkolenia w formie wykładu i warsztatów prowadzone będą w 9 grupach 

szkoleniowych na terenie: Poznania, Piły, Leszna, Kalisza i Konina, w salach udostępnionych przez 

Policję na potrzeby realizacji zadania.  

Celem zadania będzie: 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego ze 

szczególnym uwzględnieniem warunków wnioskowania przez Policję o uruchomienie tej 

procedury przez właściwy organ (gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych lub 

prokuraturę); 

2. Rozwijanie umiejętności wstępnego diagnozowania problemów alkoholowych oraz przemocy  

w rodzinie w zakresie pozwalającym Policji na podjęcie właściwych działań interwencyjnych; 



3. Wskazanie obszarów budowania współpracy Policji i innych podmiotów dla skuteczniejszego 

wykorzystywania procedur: „Niebieska Karta” i „Sądowe zobowiązanie do leczenia 

odwykowego”. 

Zakłada się następujące rezultaty realizacji zadania: podniesienie efektywności interwencji Policji  

w sytuacjach podejrzenia występowania przemocy w rodzinie oraz problemów alkoholowych, dzięki 

lepszemu diagnozowaniu tych problemów; rozwijanie bardziej skutecznej współpracy Policji  

i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze problemów alkoholowych  

i przemocy w  rodzinie.  

 

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

ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie jest rozpatrywane w oparciu  

o Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2020 [Priorytet V. 

Zadanie 1.: ”Podnoszenie kwalifikacji służb działających na rzecz wsparcia osób doświadczających 

przemocy w rodzinie”] i mieści się w celu operacyjnym Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 - 2017 (pkt 

II: „Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin,  

z problemem alkoholowym, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”). 

 

Z tych powodów za celową należy uznać realizację tego projektu, 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. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
  


