
UCHWAŁA NR 480/2018 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 20 września 2018r. 

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.10.2018 r. 

do 30.09.2021 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu trzech placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

 

 

Na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz  art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), 

 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą Nr 470/2018 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r. zadania publicznego 

polegającego na prowadzeniu trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

 

2. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 wybiera się ofertę 

złożoną przez EUROPEJSKĄ FUNDACJĘ NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH               

Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. 

 

3. Na realizację zadania wybranemu podmiotowi przyznaje się dotację w wysokości: 

2 385 000,00 zł. (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100). 

 

4. Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w: 

2018 r. – 198 750,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy, siedemset pięćdziesiąt złotych, 

00/100) 

2019 r. - 795 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100) 

2020 r. - 795 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100) 

2021 r.– 596 250,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy, dwieście pięćdziesiąt 

złotych, 00100) 

 

§ 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 1B, 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. 

 

http://www.bip.nowodworski.pl/
http://www.nowodworski.pl/


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

2.     Wicestarosta                                           

/-/ Paweł Calak 

 

3.     członek                                                   

/-/ Anna Maliszewska 

 

4.     członek                                                  

/-/  Radosław Kasiak 

 

      5.     członek                                                  

/-/  Dariusz Tabęcki 

  

                        

 

 


