
UCHWAŁA Nr 1734/2020 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 18 listopada 2020 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu 

powiatu poznańskiego w 2021 r.” oraz naboru kandydatów reprezentujących organizacje 

pozarządowe do składu Komisji Konkursowej 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), art. 4 pkt 32, art. 13, art. 15 ust. 2a  

w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXIII/292/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu  

z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego z obszaru: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego 

na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego 

w 2021 roku”. 

 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje 

pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 

konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

 2. Szczegółowe warunki naboru określa ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących 

organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, do składu Komisji Konkursowej, stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta  - Jan Grabkowski   ______________________________ 

Wicestarosta  - Tomasz Łubiński  ______________________________ 

Członek Zarządu - Piotr Zalewski   ______________________________ 

Członek Zarządu  - Antoni Kalisz   ______________________________ 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1734/2020 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia 18 listopada 2020 r. 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) organ samorządu terytorialnego w miastach 

liczących ponad 50 000 mieszkańców i organ powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. 

Do zadań izby wytrzeźwień należy w szczególności: 

 sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości; 

 wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych; 

 udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy; 

 informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień o szkodliwości spożywania alkoholu oraz 

motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego; 

 współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie 

problemom alkoholowym i ich skutkom. 

Jednostka samorządu terytorialnego może zlecić wykonywanie zadań izby wytrzeźwień innej 

placówce lub utworzyć taką placówkę. 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację 

zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza 

otwarty konkurs ofert.  

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ww. ustawy organ administracji publicznej ogłaszający 

otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład 

komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 

przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki, oraz osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie. Z głosem doradczym w pracach komisji mogą brać 

udział osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w jakiej organizowany jest konkurs.  

Do członków komisji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące 

wyłączenia pracownika. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja 

konkursowa ma za zadanie opiniowanie ofert. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu administracji 

publicznej. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 


