
ZARZĄDZENIE NR 12/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 2100/18 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432; poz. 2500), art. 92 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995, zm.: poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432; poz. 2500), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 21a 
w zw. z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, zm.: poz. 1693; poz.2192; poz. 2354) w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, 
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, zm.: poz. 650; poz. 723; poz. 1365), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 2100/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2018 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań 
z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których 
adresatami są mieszkańcy Gdańska, w § 2 w zadaniu IX. Prowadzenie specjalistycznego, 
interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 20 rodzin z dziećmi, w tytule oferty 
ust. 2 dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego, w ten sposób że zamiast błędnie 
wpisanego tytułu „IX. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa 
dla co najmniej 20 rodzin z dziećmi.” wpisuje się „IX. Prowadzenie specjalistycznego, 
interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 10 rodzin z dziećmi.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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