
UCHWAŁA NR 140/412/2021 
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO 

z dnia 30 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy – udzielanie poradnictwa 
specjalistycznego, w tym z zakresu pracy z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich 
opiekunom 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920), art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956), art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd 
Powiatu Tczewskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 marca 2021 roku nr 
136/400/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu przeciwdziałania przemocy – udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym z zakresu 
pracy z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich opiekunom, w dziale VII w ust. 2 zdanie 
pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 kwietnia 
2021 roku.”. 

§ 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Tczewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz na 
stronach internetowych Powiatu Tczewskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tczewie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FAEAD8B9-AC6D-4862-AB0D-1A4DC82EC420. Uchwalony Strona 1



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Starosta Tczewski 
 
 

Mirosław Augustyn 

 
Członek Zarządu 

 
 

Bogdan Badziong 

 
Członek Zarządu 

 
 

Waldemar Pawlusek 

Wicestarosta 
 
 

Andrzej Flisik 

 
Członek Zarządu 

 
 

Krzysztof Korda 
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UZASADNIENIE

Zadaniem powiatu jest zarówno przeciwdziałanie przemocy, jak również udzielanie poradnictwa
specjalistycznego. Szczególną grupą wymagającą wsparcia, której dotyczą oba te aspekty działań są
wychowankowie pieczy zastępczej i ich opiekunowie.

Na terenie powiatu tczewskiego funkcjonują jednostki zapewniające pomoc specjalistyczną
mieszkańcom, jednak zauważyć można deficyt możliwości wzmocnienia osób po doznanej silnej traumie,
zwłaszcza dzieci. Dlatego też niezbędnym jest powierzenie tego zadania organizacji pozarządowej, która
miałaby doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe powiatu
zakłada się, że na ten cel w 2021 r. zostanie przeznaczona kwota 20 000 zł.

Zmiana uchwały spowodowana jest oczywistą omyłką pisarską.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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