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Sprostowanie

Sprostowanie 

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

W treści załącznika do uchwały nr VI/635/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 listopada
2022  r.  stanowiącego  ogłoszenie  o  konkursie,  dokonuje  się  sprostowania  oczywistych  błędów
pisarskich w ten sposób, że:

1.    w części II pkt 3 ogłoszenia o konkursie o brzmieniu:    

„3. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny 
i  systemu  pieczy  zastępczej  skierowany  jest  do  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.”

otrzymuje prawidłową liczbę porządkową i treść:

„4. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej skierowany
jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” 

2. par. 11  ust. 2 załącznika nr 2 do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego wzór umowy, 
o brzmieniu:

pkt  6:  ,,6)  przyjęcia  do  Placówki  dziecka  na  wolne  miejsce  bez  skierowania  o  umieszczeniu
wystawionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie;’’

otrzymuje prawidłową treść:

,,6) przyjęcia do Domu uczestnika na wolne miejsce bez skierowania o umieszczeniu wystawionego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie;’’

pkt 9: ,,9) stwierdzenia zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka pozostającego pod
pieczą Zleceniobiorcy, w szczególności z powodu naruszenia zasad sprawowania pieczy, warunków
umowy lub obowiązujących przepisów prawa;’’
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otrzymuje prawidłową treść:

,,9) stwierdzenia zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa uczestnika przebywającego 
w Domu, w szczególności z powodu naruszenia zasad świadczonych usług, warunków umowy lub
obowiązujących przepisów prawa;’’

pkt  10:  ,,10)  zaistnienia innej  sytuacji,  w której  dalsze realizowanie umowy może spowodować
zagrożenie dla dobra lub prawidłowego rozwoju dziecka pozostającego pod pieczą Zleceniobiorcy;

otrzymuje prawidłową treść:

,,10) zaistnienia innej sytuacji, w której dalsze realizowanie umowy może spowodować zagrożenie
dla dobra lub prawidłowego rozwoju uczestnika przebywającego 
w Domu.’’
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