
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych a także 
promocji i organizacji wolontariatu i działalności w zakresie podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 15 ust 2h w związku z art. 13, ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 
i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych a także promocji 
i organizacji wolontariatu i działalności w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Marki Nr 0050.123.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Marki

Jacek Orych
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Załącznik do Zarządzenia  

Nr 0050.137.2019 

Burmistrza Miasta Marki  

z dnia 17 września 2019  roku 

 

Ogłoszenie o wynikach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych a także promocji i organizacji wolontariatu i działalności 

w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.  

 

Burmistrz Miasta Marki ogłasza wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych a także promocji i organizacji wolontariatu i działalności w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. 

  

1. Na zadanie nr 1 w terminie wpłynęła jedna oferta: 

 
Lp. Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Nazwa zadania 

1 
Mareckie Stowarzyszenie 

Gospodarcze  

Fabryczna 3, 05-270 

Marki 

Rodzinna Spartakiada CZAT 2019 Podróż w 

kosmos 

 

 Na zadanie nr 2 w terminie wpłynęła jedna oferta: 

 
Lp. Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Nazwa zadania 

1 

Ochotnicza Straż Pożarna W 

Markach 

Duża 1 B, 05-270 

Marki 

„Piknik rodzinny: kultura, historia i militaria” 

 

2. Obydwie ofert spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do dalszej procedury 

konkursowej. 

3. Pozytywnie rozpatrzone oferty wraz z wysokością dofinansowania:  

 
Lp. Numer 

Zadania 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Adres 

wnioskodawcy 

Nazwa zadania Kwota przyznanej 

dotacji 

1 

Zadanie 1 Mareckie 

Stowarzyszenie 

Gospodarcze  

Fabryczna 3, 05-

270 Marki 

Rodzinna 

Spartakiada 

CZAT 2019 

Podróż w kosmos 

20 000,00 zł 

2 Zadanie 2 Ochotnicza Straż 

Pożarna W Markach 

Duża 1 B, 05-270 

Marki 

„Piknik rodzinny: 

kultura, historia i 

militaria” 

25 000,00 zł 

   Razem: 45 000,00 zł 
 

 Burmistrz Miasta Marki 

  

Jacek Orych 
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