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UCHWAŁA XXXVII/890/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 23 października 2017 ROKU 

  

w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu  

i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego 

na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez 

dzieci i młodzież. 

 

Na podstawie art. 8 ust 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(Dz. U z 2016 r. poz. 486 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Powierza się Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu  

i Powiatowi Złotowskiemu realizację zadań samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących 

realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków 

psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. 

 

2. Powiat Krotoszyński zrealizuje powierzone zadanie przy pomocy Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim, Powiat Pilski przy pomocy Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Łobżenicy, Powiat Wągrowiecki przy pomocy Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, a Powiat 

Złotowski przy pomocy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence. 

 

3. Zasady finansowania oraz szczegółowy zakres przekazanych zadań, o których mowa w ust. 1 

ustalone zostaną w odrębnych porozumieniach, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr XXXVII/890/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 23 października 2017 ROKU 

 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu  

i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu 

profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych,  

w szczególności przez dzieci i młodzież. 

 

Jednym z podstawowych zadań Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych 

Ośrodków Socjoterapii jest wychowanie, rozumiane jako wszechstronne kształtowanie osobowe 

wychowanka w wymiarze fizycznym, zdrowotnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

estetycznym, moralnym i duchowym, w taki sposób, aby mógł dokonywać życiowych wyborów zgodnych 

z normami prawnymi, moralnymi i społecznymi. W celu realizacji tego typu zadań konieczne jest między 

innymi propagowanie zdrowego trybu życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, które pozwolą na 

konstruktywne wykorzystywanie czasu wolnego oraz ukazywanie społecznie pożądanych sposobów 

spędzania czasu wolnego, które stanowią alternatywę dla zachowań ryzykownych, związanych  

z uzależnieniami. W tym celu powierza się Powiatowi Krotoszyńskiemu realizację programu 

profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Koźminie Wielkopolskim, Powiatowi Pilskiemu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Łobżenicy, Powiatowi Wągrowieckiemu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Antoniewie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, a Powiatowi Złotowskiemu  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence. 

 

Powierzone zadania sfinansowane zostaną kwotami w wysokości: 8.280,00 zł dla Powiatu 

Krotoszyńskiego, 38.554,60 zł dla Powiatu Pilskiego, 57.977,70 zł dla Powiatu Wągrowieckiego (MOW  

w Antoniewie – 28.371,70 zł i MOS w Gołańczy -  29.606,00 zł), 49.132,40 zł dla Powiatu Złotowskiego, 

z działu 851 – ochrona zdrowia, rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2320  -  dotacje 

celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 
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