
 

             

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej 

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego 

przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło 

Terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim  pt.  wyjazd turystyczno 

– integracyjny „Miasto Królewskie-Sandomierz” – organizowanie 

lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie 

rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym.   

 

 

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta na realizację zadania 

publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. wyjazd 

turystyczno – integracyjny „Miasto Królewskie-Sandomierz” przez Polski Związek 

Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę: 

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl, 

2) na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: 

www.nowodworski.pl, 

3) w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  

oraz dodatkowo 

4) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcpr.nowodworski.pl  

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej 

oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od 

daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać: 

1) drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,  

2) osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Chemików 6, 05-100 Nowym Dworze 

Mazowieckim w pokoju 103,  

3) listownie na adres PCPR ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 
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