
UCHWAŁA Nr 538/2022 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób przewlekle psychicznie 

chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną typu A i B 

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

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1327 z późn. zm.), art. 20 ust.1 pkt 2, art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.), Uchwały Nr 

XXXVI/224/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 

– 2025 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu 

nowodworskiego dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną typu A i B. 

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

ofertę złożoną przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej z siedzibą w Warszawie. Treść 

ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na realizację zadania wybranemu podmiotowi przyznaje się dotację równowartości 

1.001.040,00 zł (słownie: jeden milion, jeden tysiąc czterdzieści złotych, 00/100). Zarówno 

wysokość dotacji jak i liczba uczestników dotowanych może ulec zmianie w wyniku decyzji 

Wojewody Mazowieckiego. 



§ 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 


