
Uchwała Nr 3765/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 1 czerwca 2017 r.  
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 

wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 
 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.), Uchwały nr 

XXIII/626/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 roku 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. 
 

W § 1. Uchwały Nr 3548/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.  
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 

publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym 

i/lub narkotykowym) w roku 2017, zwiększeniu ulega kwota przeznaczona na realizację zadania  
z kwoty 1.472.988 zł do kwoty 1.700.000 zł. 

 
 

§ 2. 
 

W treści ogłoszenia, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 3548/2017 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 

przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017, w punkcie I dot. 
wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku, zwiększeniu ulega kwota 

zabezpieczona w dziale 851, rozdziale 85153, § 2360 z kwoty 150.000 zł do kwoty 200.000 zł  

i w rozdziale 85154, § 2360 z kwoty 1.322.988 zł do kwoty 1.500.000 zł a tym samym kwota 
całościowa z kwoty 1.472.988 zł do kwoty 1.700.000 zł. 

 
 

§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.  

  
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 
 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 3765 /2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 r. 
 

 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 

wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 

 
 

Niniejsza uchwała ma na celu zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację, w formie wspierania, 

zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego  

(w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z problemem uzależnień” do kwoty 1.700.000 zł. 

 

Co roku, coraz więcej podmiotów składa oferty w ramach ww. otwartego konkursu ofert. Fakt ten 
przekłada się na wyższe wnioskowane kwoty dotacji ale też powoduje zwiększenie liczby dzieci  

i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, mogących brać udział w wypoczynku wakacyjnym 
połączonym z oddziaływaniem socjoterapeutycznym.  

 
Mając możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na realizację tego konkursu (w związku  

z rozdysponowaniem ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej) a przez to umożliwienie wszystkim 

wnioskodawcom, spełniającym wymogi formalne i pozytywnie zaopiniowanym przez Komisję 
Konkursową - otrzymanie dotacji, podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest zasadne. 
 

 

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 
 


