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Zarządu Powiatu Nowodworskiego
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w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie

od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późno zm.), 4 ust. 1 pkt l, art. 5

ust. 4 i 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 l'. Nr 234, poz. 1536 z późno zm.) Zarząd Powiatu

Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

l. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą Nr 397/2013

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. na realizację w okresie od

Ol września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

2. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, o którym mowa w ust. l wybiera się ofertę
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3. Na realizację zadania wybranemu podmiotowi przyznaje się dotację w kwocie
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§2

Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.nowodworski.pl;

2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Nowodworskiego - adres siedziby

ul. Paderewskiego l B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;

3) na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego www.nowodworski.pl.



§3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym

Dworze Mazowieckim, a w trakcie jego nieobecności Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Nowodworskiego

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kapusta
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4. Adam Szatkowski ~.~./. .
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