
 
 

UCHWAŁA  NR 3584    /2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z      20     maja  2021 roku 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych 
konkursów ofert. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668  ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/437/20 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się rozdział środków przeznaczonych na dotacje, w łącznej kwocie 292.715 zł 
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście złotych) na realizację, w 
formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021, 
dla podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert, wyszczególnionych 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Upoważnia się Panią Małgorzatę Mackiewicz-Wysocką – Dyrektora Departamentu Zdrowia  
i Pana Wojciecha Balickiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia do zawierania 
jednoosobowo umów, w imieniu Województwa Wielkopolskiego, z podmiotami wymienionymi 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  
 

§ 4 
                                             
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
                      
 
 
 



 
 
 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr    3584  /2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z     20     maja  2021 roku 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych 
konkursów ofert. 
 
 Uchwała dotyczy zatwierdzenia rozdziału dotacji na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2021, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert, 
ogłoszonych 26 lutego 2021 r., zgodnie z Uchwałą nr 3294/2021 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego pn.: „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych  
z używaniem środków psychoaktywnych” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty 
on-line, webinaria, kursy e-learningowe”. 
 
 Propozycje dotacji zaopiniowane zostały pozytywnie przez Komisję Konkursową 
na posiedzeniu, które odbyło się 11 maja 2021 r.  
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

 
 
 
 



                                                                 Załącznik do uchwały nr    3584  /2021 
                                                                 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
                                                                 z       20     maja 2021 r. 

 
Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert  
na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym  
i/lub narkotykowym) w roku 2021 pn.: 

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

psychoaktywnych” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym),  
w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe”. 

 
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 2021 z dnia 26 lutego 2021 r. 

 

Plan na rok 2021 Imienny wykaz podmiotów w związku z § 1 przedmiotowej uchwały 

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 

 

435.000 zł 

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

 
Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite – „Żeby nigdy – 
przeciwdziałanie uzależnieniom narkotykowym i/lub alkoholowym 5” – 
17.195 zł. 

 
                                                                  razem – 17.195 zł 
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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 pożytku 
publicznego 

 

1.820.000 zł 

 

 
„Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym 
również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” 

 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi 

Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew – „Dźwignie 
skutecznej profilaktyki” – 67.420 zł, 

 
2. Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka – „4S 

– Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców – Program 
profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów 
alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa” – 
208.100 zł. 
 

                                                                          razem – 275.520 zł 
 

                                                                  Łączna kwota dotacji – 292.715 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


