
Uchwała Nr 371/2017 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 9 listopada 2017r. 

 

 

w sprawie: odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację             

w okresie w latach 2017 – 2020 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. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 

Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) art. 11 ust. 1 i 2 oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), 

art. 25 ust. 1, 4 i 5,  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 z późn. zm.),  Uchwały Nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia                  

3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego 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 2017. 

 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zgodnie z pkt. III ust.  4 lit. a) ogłoszenia do uchwały Nr 357/2017 Zarządu Powiatu z dnia 27 

września 2017 r. odstępuje się od ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację w okresie 

w latach 2017 – 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo                        

i przewlekle psychicznie chorych.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Dworze Mazowieckim.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

przewodnicząca Zarządu Powiatu 

/-/ Magdalena Biernacka  

 

 

Wicestarosta 

/-/ Paweł Calak        

 

 

członek Zarządu Powiatu 

/-/ Radosław Kasiak  
  

członek Zarządu Powiatu 

 

 

/-/ Dariusz Tabęcki 

 

Członek Zarządu Powiatu 

/-/ Anna Maliszewska 
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