
 
UCHWAŁA Nr   3217 /2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia  4  lutego 2021 ROKU  

 

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020 – 2024 

 
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

 

§ 1 
 

Uchwala się harmonogram realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020 – 2024, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 
 

 
§ 3 

 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr  3217 /2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z dnia  4   lutego 2021 r. 

 

 
w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020 – 2024 
 

 

Do zadań samorządu województwa należą zadania określone w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Samorząd województwa zadania te realizuje w formie wieloletnich 

programów wojewódzkich, których integralną częścią jest corocznie uchwalany harmonogram realizacji 

zadań. 

 

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 podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 



Załącznik do Uchwały Nr   3217 /2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia  4  lutego 2021 r. 
 

 
 

Harmonogram realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020 – 2024. 

 
 
W roku 2021 na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020 – 2024 zaplanowano środki (dział 851 rozdz. 85153 
zwalczanie narkomanii) w wysokości 780.000 zł w podanym niżej układzie: 

 
I. Wspieranie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii (§ 2360) 
 

Przekazanie dotacji na łączną kwotę 400.000 zł dla organizacji pozarządowych (§ 2360) na 
realizację zadań publicznych, w szczególności na: 

 
 realizację programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub 

wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom narkotykowym, ujętych w Systemie 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, 

 realizację programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, 
narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, 

 organizację szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom narkotykowym. 
 
 

Realizacja przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Realizacja programów 
redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych”, 
zgodnie z Wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na lata 2019-2023 (35.000 zł). 
 
Wybrane zadania, zawarte w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 
Wielkopolskiego mogą zostać powierzone lub zlecone przez samorząd województwa organizacjom 
pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego oraz w trybie procedury tzw. „małych grantów”, 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. 

    Koszt:  435.000 zł 
 
 

II. Organizacja narad, szkoleń oraz konferencji (§ 4170, § 4300) 
 
Zorganizowanie szkoleń, narad i konferencji w zakresie rozpoznawania przyjmowania substancji 
psychoaktywnych oraz profilaktyki narkotykowej dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów narkomanii z terenu województwa, w tym m. in.: dla lokalnych liderów działań 
profilaktycznych, funkcjonariuszy Policji, nauczycieli, pedagogów, pełnomocników/koordynatorów 
gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. (§ 4170 – 10.000, § 4300 – 124.320 zł).  
 

           Koszt:  134.320 zł 
 
 
 



III. Profilaktyka problemów związanych z używaniem narkotyków (§ 2310, § 2320) 
 
Przeprowadzenie postępowania konkursowego na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
mających na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z przyjmowania substancji 
psychoaktywnych, adresowanego do jednostek samorządu terytorialnego.  

(§ 2310 – 100.000 zł, § 2320 – 100.000 zł) 
 

Koszt:  200.000 zł 
 
 

IV. Bieżąca realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Województwa Wielkopolskiego (§ 4210, § 4300) 
 

1. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów narkomanii we 
współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Zakup fachowej literatury, publikacji i materiałów dydaktycznych w zakresie problematyki 
przeciwdziałania narkomanii – (§ 4210 – 2.000 zł) 

3. Finansowanie transportu uczestników projektów profilaktycznych i szkoleniowych  
(§ 4300 – 8.680 zł) 

 
Koszt realizacji zadań od punktu 1 do 3: 10.680 zł 

 
 
 
 

       Ogółem: 780.000 zł  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


