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Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, ze. zm.) w związku z art. 25 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 4, art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późno zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

1. Dokonuje się rozstrzygmęcIa otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą Nr
364/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2010 r. na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2011, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2. Podmiot, którego oferta została wybrana: Europejska Fundacja na Rzecz Osób
Potrzebujących E.F.O.P. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Obotrycka 6,
66-400 Gorzów Wielkopolski, placówka bezpośrednio wykonująca zadanie Rodzinny
Dom Dziecka "Nowy Start" w Ruszkowie, Ruszków 10, 09 - 500 Gostynin, kwota
przyznanej dotacji 160 920 złotych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w
1) w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.nowodworski.pl.
2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Nowodworskiego - adres siedziby

ul. Mazowiecka 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
3) na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego www.nowodworski.pl.

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim.

http://www.bip.nowodworski.pl.
http://www.nowodworski.pl.
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Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

w roku 2011 wraz z przyznaniem dotacji został przeprowadzony zgodnie z wymogami

zawartymi w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie oraz uchwale Nr 364/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia

30 listopada 2010 r.

W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta. Oferta została oceniona pod względem

formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną w tym celu.

Ostateczna decyzja co do wyboru oferty i udzieleniu dotacji należy do Zarządu

Powiatu Nowodworskiego. Uchwała Zarządu o rozstrzygnięciu konkursu będzie podstawą do

zawarcia pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem,

którego oferta zostanie wybrana.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne

i uzasadnione.


