
UCHWAŁA NR 134/2019 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 21 listopada 2019r. 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie w latach 2019 – 2022 

zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle 

psychicznie chorych 

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 5 ust. 4 pkt. 2. art. 15 ust. 2g, 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 

i 1570), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 

publicznego w latach 2019-2022 z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych 

umysłowo i przewlekle psychicznie chorych z terenu Powiatu Nowodworskiego w latach 

2019 - 2022 udziela dotacji ze środków budżetu państwa podmiotowi określonemu 

w załączniku do niniejsze uchwały. 

2. W załączniku wskazana została również wysokość środków publicznych przyznanych 

wyłonionemu podmiotowi. 

§ 2. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego 

www.nowodworski.pl oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Nowodworskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta 

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 

3. Członek /-/ Radosław Kasiak 

4. Członek /-/ Monika Nojbert 

5. Członek /-/ Jan Serwatka  



Załącznik do Uchwały nr 134/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 listopada 

2019 r. 

Powiat Nowodworski informuje, że na posiedzeniu w dniu 21.11.2019 r. został rozstrzygnięty 

otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy 

dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych w latach 2019 -2022. 

Zarząd postanowił przyznać środki CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49 na wyżej wymienione zadanie: 

1) na rok 2019 kwotę 75.358,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 

osiem złotych zero groszy ); 

2) na rok 2020 kwotę 904.290,00 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ); 

3) na rok 2021 kwotę 904.290,00 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ); 

4) na rok 2022 kwotę 904.290,00 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące  dwieście 

dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ). 

W okresie realizacji zadania wysokość środków finansowych może ulec zmianie i będzie 

uzależniona od kwoty dotacji przekazanej powiatowi na ten cel z budżetu państwa. 

Starosta 

/-/ Krzysztof Kapusta 


