
Uchwała Nr V/135/15 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego 

z dnia 3 listopada 2015r. 
 

w sprawie  odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z 
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania. 
 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.,             
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 
ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) 
 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/126/15 Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 
26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej 
placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem 
dofinansowania tego zadania”. 

 
§ 2 

Odwołanie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:   
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Etatowemu Członkowi Zarządu. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi  w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
Podpisy Członków Zarządu: 

1. Gabriela Lisius                                   …………………………. 
 

2. Witold Reclaf                                      …………………………... 
 

3. Jacek Thiel                                        …………………………… 
 

4. Wojciech Rybakowski                       …………………………… 
 

5. Kazimierz Bistroń                              ……………………………. 



Uzasadnienie 

  

Zgodnie z pkt VI ppkt 6 ogłoszenia stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/126/15  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 20 października 2015r. ogłaszający konkurs 
zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu 
rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu 
składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu. 
W związku z wątpliwościami Urzędu Wojewódzkiego w Gdański dotyczącymi nieścisłości w 
treści ogłoszenia konkursu, ogłoszenie wymagało przereagowania celem usunięcia 
ewentualnych nieścisłości.  
 
 Mając powyŜsze na względzie podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


