
 
 

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr XLV/868/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 26 MAJA 2014 ROKU 

 
 

w sprawie: powierzenia Miastu Konin zadania samorządu województwa w zakresie realizacji 
programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania uŜywaniu alkoholu oraz innych środków 
psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzieŜ 

 
Wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania uŜywania alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzieŜ, stanowi jedno z 
priorytetowych zadań zawartych w harmonogramach realizacji zadań na rok 2014 wynikających 
z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 oraz Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014.  

 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, obok Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu 
Miejskiego w Koninie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu jest jednym z 
organizatorów IX Ogólnopolskiego Przystanku PaT – imprezy profilaktycznej dla dzieci i 
młodzieŜy. Przystanek PaT, to coroczne, kilkudniowe spotkanie społeczności PaT z całego kraju, 
podczas którego propagowana jest moda bez uŜywek wśród młodych ludzi a uczestnicy imprezy 
zapoznają się z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu poprzez aktywny udział w 
warsztatach artystycznych prowadzonych przez zawodowych instruktorów w ramach zajęć 
teatralnych, wokalnych, tanecznych, literackich, dziennikarskich, radiowych, technicznych i 
innych. IX odsłona imprezy odbędzie się w Koninie. W celu ułatwienia finansowania 
przedsięwzięcia Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przekazaniu środków 
finansowych zaplanowanych w budŜecie województwa na realizację przedsięwzięcia, 
bezpośrednio na rachunek Miasta Konina w formie dotacji celowej przekazanej gminie na 
zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego. Z kwoty pochodzącej z budŜetu województwa w wysokości 90.000,00 zł  
sfinansowane zostaną następujące wydatki: 
1. wyŜywienie grupy sztabowej i kadry instruktorskiej (ok. 300 osób) w dniach realizacji 
Przystanku PaT –  do 40.000,00 zł; 
2. budowa i demontaŜ sceny estradowej na terenie Placu Wolności w Koninie – trzy postumenty 
(3x10.000,00 zł) łączny koszt 30.000,00 zł; 
3. wyŜywienie uczestników PaTosfery – suchy prowiant dla grup przyjeŜdŜających z terenu 
województwa do Konina w dniu 5 lipca br. (nawet do 3.000 osób) – do 20.000 zł. 
Pozostałe koszty związane z organizacją Przystanku PaT poniesione zostaną ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu. 

 
Powierzone zadanie sfinansowane zostanie z działu 851 – ochrona zdrowia, rozdział 

85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na 
zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
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Plan na rok 2014 

Dotychczas 
wydatkowana kwota w 

roku 2014 

Nazwa gminy w związku z § 1 
przedmiotowej uchwały 
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1. Miasto Konin –  
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