
ZARZĄDZENIE NR 0050.065.2020 
BURMISTRZA MIASTA MARKI 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2020”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i z 2020 r. 
poz. 284) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2020”, ogłoszony Zarządzeniem 
nr 0050.033.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 marca 2020 r., zmienionym Zarządzeniem 
nr 0050.059.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych pod nazwą ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2020, ponieważ we wskazanym 
terminie, to jest do 31 marca 2020 r. nie została złożona żadna oferta. 

§ 2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej 
Urzędu Miasta Marki (www.marki.pl), na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach 
(www.ops.marki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Marki i Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

z up. Burmistrza Miasta 
Marki 

 
 

Dariusz Pietrucha 
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