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311)/2010
UCHWALA Nr ~ .

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

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.l592 ze. zm.) w związku z art. 35a ust. 1 pkt
9c, art. 35a ust. 2 pkt 1 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 i art. 13 ust. 3 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.), § 1 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzaju zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008r. Nr 29, poz. 172) oraz Uchwały
Nr 309/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych oraz powołania komisji konkursowej Zarząd Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania w 2010r. z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym po zapoznaniu się z propozycją
komisji konkursowej - wybiera się ofertę i przyznaje się dotację w wysokości 10.000,00 zł
Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła w Nowym Dworze
Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą prowadzenia poradnictwa
psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielenie informacji na temat przysługujących
uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełno sprawnych, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Informację o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatu Nowodworskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego.



Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Rozstrzygnięcie i przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rehabilitacji

społecznej osób niepełnosprawnych w 20 lOr. zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami

zawartymi w art. 35a ust. 1 pkt 9c, art. 35a ust. 2 pkt 1 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 i art. 13 ust. 3 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.),

§ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie

rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172)

oraz z Uchwałą Nr 309/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r.

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

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz powołania komisji konkursowej.

W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta.

Oferta złożona została w terminie oraz sprawdzona pod względem formalnym

i merytorycznym przez komisję oceniającą powołaną w tym celu.

Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu

Nowodworskiego w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji oceniającej.

Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy szczegółowo określającej

warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne

i uzasadnione.


