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

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze. zm.) w związku z art. 35a ust. 1 pkt 9c, art. 35a ust. 2 i art. 36

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze zm.), art. 11, art. 13 ust. 2, art. 15,

art. 18a ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 302/2010 Zarządu

Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację w 201 Or. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz powołania

komisji konkursowej Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 19 marca 2010 r.

2. Przyczyną unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. jest niespełnienie warunków formalnych

przez wnioskodawców, które przewiduje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu na realizację w 2010 r. zadań z zakresu rehabilitacji

społecznej osób niepełnosprawnych podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji

Publicznej Powiatu Nowodworskiego, na tablicy Starostwa Powiatu Nowodworskiego i na stronie

internetowej - www.nowodworski.pl.

http://www.nowodworski.pl.


Wykonanie Uchwały pOWIerza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym

Dworze Mazowieckim.
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Podjęcie uchwały ma na celu unieważnienie otwartego konkursu ofert zlecania

organizacjom pozarządowym oraz fundacjom realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji

społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r.

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego

podjęła Uchwałę Nr XXXIX/255/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia

"Programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010". Na podstawie "Programu"

Zarząd Powiatu Nowodworskiego podjął Uchwałę 302/2010 z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań z zakresu

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym w dniu 19 marca 2010 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert

w odpowiedzi na który wpłynęły 3 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania

formalnego, na podstawie zasad określanych w "Programie współpracy Powiatu

Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

na rok 2010", złożone oferty nie spełniły warunków formalnych, które wynikają z ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku powyższego unieważnia

się ogłoszony konkurs.


