
Z..\.lł2.i\D ~)O\Vir\ TU
IV Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowlecll:i

w sprawie: I'ozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizac,i-r zadall
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 20] ]

Na podstawie art. 32 ust. I i art. 33 ustawy 7 dnia 5 ezerWU-l 1998 I'. o sanlOrzc\dzie p()\\iato\\~nl
(t. j. Dz U. z 200 I I'. Nr 142, pOL 1592 z.e. zm.) w związku z art. 35 a ust. I pkt 9 c art. ~;5 a ust. 2 pkt
i i alt. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 I'. o rehabilitacji za\\odowej i spolcczm:j mai lalrudlli,lllill
OSl\!J niepelnosprawnych (t.j. DL U. z 2011 I'. Nr 127. pOL 721). art. II i art. D ust. 3 uslawy I dnia
24 K\\iclnia 2003 I'. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dl. LJ. 120 lOr. NI 2;,\
pOI. 1536 z pM:n. zm.). ~ I rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutcgo 200X
I'. w sprawie rodzaju zadaJl z zakresu rehabilitacji zawodow~j i spokcznej osóh niepcłnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (DL U. z 20081'. Nr 29. poz. 172 I p(1:l:n.ZI11.)
/;lrz'ld Powiatu Nowodworskiego uchwala. co następuje:

I. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwal<\ Nr 74/1(\ \ I
/ar/ildu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 lipca 20111'. w sprawie ogłoszenia ot\\al'lc!.'.o
konkursu ofert na reali7acj\-, zada!'1 7 zakresu rehahilitacji społcc7nc:i osóh niepelnosprawn)ch
\\ roku 20 II wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pod l1az\\(\
prowadzen ie rehahi Iitae.i i osób n iepcłnosprawnyeh.

2. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert o którym mowa w ust. I wyhicra sil; O!crtl;

zlożoną przez Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzib'l ul.I argowa X. (JS : (lO

Nowy Dwór Mazowiecki. zgodnie ze wskazaniem oferenta miejscem realizacji Z(]Chllll(]hl;CVil'
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacj i ul. SpOliowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazm\ icck i

\. Na reali7ację zadania wybranemu podmiotowi przyznaje się dotację w kwocie 6.07.'J.OO zł.

w Biuletynie Informacji Publicznej. www.bip.nowodworski.pł
na tahlicy ogłoszell w siedzihiL: Starostwa Powiatu Nmvudworskiego adres ~,ied/ib\

lIl. MaZOWiecka 10.05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego www.nowodworski.pl

Wykonanie Uchwaly powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrulll POlllocy Rodzinie \\ NO\\ \i11l
I )wor/eMazowieck il11.

http://www.nowodworski.pl


Kancelaria Kau.:u\\ I •~ •• li,) ,

J. N~ iZ. W.Ói~ki S.c. w P'.Htr.usk
Ii{/) [«2 '(Oj)()tle!::t, .

A'nna Pogilizelska
prawnik . .


