
UCHWAŁA  NR   3547/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z  20  kwietnia 2017 roku 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym 
i/lub narkotykowym) w roku 2017, 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 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/626/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2017”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się rozdział środków przeznaczonych na dotacje, w łącznej kwocie 300.000 zł 
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) na realizację zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2017, dla podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu 
ofert pn.: „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć np.: sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup 
ryzyka”, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 

 
Upoważnia się Pana Macieja Sytka – Dyrektora Departamentu Zdrowia, a pod jego 
nieobecność  Panią Marlenę Sierszchulską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia lub 
Panią Iwonę Rakowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia, do jednoosobowej 
reprezentacji 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  3547/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z   20  kwietnia 2017 roku 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym 
i/lub narkotykowym) w roku 2017, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu 
ofert 
 
 
 

  Uchwała dotyczy zatwierdzenia rozdziału dotacji na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym 
i/lub narkotykowym) w roku 2017, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu 
ofert, ogłoszonego 25 listopada 2016 r., zgodnie z Uchwałą nr 2905/2016 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego pn.: „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć np.: 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i 
młodzieży z rodzin z grup ryzyka”. 
 

Zadania zlecane są zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/626/16 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 

 
 
Propozycje dotacji zaopiniowane zostały pozytywnie przez Komisję Konkursową na 

posiedzeniu, które odbyło się 13 kwietnia 2017 r.  
        

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                 Załącznik do uchwały nr 3547/2017 
                                                                            Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
                                               z  20 kwietnia 2017 r.  

 
Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z dziedziny przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: 
„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć np.: sportowych, rekreacyjnych  

i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup 
ryzyka” 

 
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 dziedziny przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)  
w roku 2017 z 25 listopada 2016 r. 

 

Plan na rok 
2017 

Kwota 
rozdyspon
owana na 
podstawie 
wcześniejs

zych 
uchwał 

Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 

przedmiotowej uchwały 

Dział 851 – 
Ochrona 
zdrowia  

Rozdział 85154  
- 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 
 
§ 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 

 
 
 
 
 
 
 582.012 zł 

„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym  
i narkotykowym z elementami zajęć np.: sportowych, 

rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka” 

 
1. Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, Kaczki Średnie 

– „Dołącz do nas – powiedz NIE uzależnieniom” – 
16.360 zł, 

2. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Kaliszu, Kalisz – „Sztuka 
dojrzewania – Chcę zdrowo żyć” – 15.516 zł, 

3. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno – 
„Droga ku pełni życia” – 11.458 zł, 

4. Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite – 
„Zacznijmy wcześniej – przeciwdziałanie uzależnieniom 
alkoholowym i/lub narkotykowym - 2” – 51.750 zł, 

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział 
Okręgowy w Kaliszu – „»Stop uzależnieniom!« - 
prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży w miejscu ich zamieszkania” – 24.618 zł, 

6. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole 
Podstawowej w Sarbicach, Sarbice – „Aktywność 
– Kultura – Wolność od uzależnień” – 35.065 zł, 

7. Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy 
„Rodzice-Dzieciom”, Gniezno – „Potrafię mówić 



pożytku 
publicznego 
 

- 2.200.000 zł  

 

„NIE”” – 3.727 zł, 
8. Fundacja AQQ, Witkowo – „Wędrówki wśród 

gwiazd” – 10.010 zł, 
9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności 

Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”, Pleszew – 
„Dzisiaj się uczę – jutro wiem jak przeciwdziałać 
uzależnieniom” – 44.392 zł, 

10. Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności 
Lokalnej, Śrem – „Aktywnie bez negatywnych 
emocji” – 9.042 zł, 

11. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-
Aktywni”, Konin – „Używkom Mówimy Nie” – 9.831 
zł, 

12. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin – 
„Spójrz inaczej” – 18.231 zł, 
 

                                                                 
razem – 250.000 zł 

 

Dział 851 – 
Ochrona 
zdrowia  

Rozdział 85153  
- zwalczanie 
narkomanii 
§ 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 
 
    - 300.000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
100.000 zł 

„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym  

i narkotykowym z elementami zajęć np.: sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację 

czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka” 
 

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin 
– „Spójrz inaczej” – 50.000 zł, 

 
 
                                                                      
                                                                                                  
razem – 50.000 zł 
 

 

                         Łączna kwota dotacji – 300.000 zł  
 

 

 


