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Marki, dnia 04 stycznia 2023 roku 

OGŁOSZENIE 

Burmistrza Miasta Marki 

w sprawie zasad zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Zespołu ds. 

Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 

Działając na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 

listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym 

wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu 

Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1434 i 13139) ogłaszam nabór 

kandydatów do Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej 

Zespołem, spośród: 

 pełnoletnich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 

Miasta Marki lub działających na rzecz mieszkańców Miasta Marki oraz 

 pełnoletnich mieszkańców Miasta Marki. 

Kandydatów mogą zgłaszać: 

1) organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Marki lub działające na 

rzecz mieszkańców Miasta Marki oraz 

2) pełnoletni mieszkańcy Miasta Marki. 

Każda organizacja pozarządowa, o której mowa w pkt 1 powyżej, może zgłosić do 

prac Zespołu tylko jednego kandydata. 

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 1 marca 2023 r. o godz. 14:00. 

Zgłoszenia należy dokonać na właściwym formularzu stanowiącym załącznik do 

ogłoszenia. Formularz zgłoszenia można złożyć w formie: 

1) pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta Marki, 
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2) listownie na adres Urzędu Miasta Marki (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta 

Marki), 

3) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Marki, 

4) za pośrednictwem profilu ePUAP. 

Formularze błędnie wypełnione, wypełnione częściowo bądź niewypełnione zostaną 

pozostawione bez rozpoznania, a zgłoszenia zostaną protokolarnie zniszczone. 

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali wybrani do składu Zespołu zostaną 

protokolarnie zniszczone w terminie do dnia 22 marca 2023 r. 

Kandydaci do Zespołu zostaną wyłonieni w drodze publicznego losowania, które 

odbędzie się 16 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej B1  

w budynku Urzędu Miasta Marki przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95. 

Dopuszcza się losowanie bez udziału osób trzecich, transmitowane on-line na profilu 

Miasta Marki na portalu społecznościowym Facebook, w przypadku obostrzeń, które 

mogą zostać wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu 

ograniczeń wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie 

równa wymaganej liczbie nie będzie przeprowadzane losowanie. 

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. 

Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, 

zgodnie z Regulaminem Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym  

w szczególności: monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród 

mieszkańców Miasta uprawnionych do udziału w konsultacjach, wstępna weryfikacja 

formalna złożonych projektów zadań, wstępna ocena projektów zadań pod względem 

merytorycznym, przekazanie prawidłowych i pozytywnie ocenionych projektów zadań 

do kancelarii Urzędu, w celu weryfikacji, przez odpowiednie komórki organizacyjne, 

co do możliwości realizacji proponowanych zadań, po pozytywnej weryfikacji - ocena 

projektów zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania, 

ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie tej 

oceny Burmistrzowi. 
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W skład Zespołu, wchodzi: 

1) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Marki, 

2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Marki, 

3) dwóch pełnoletnich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na 

terenie Miasta Marki lub działających na rzecz mieszkańców Miasta Marki 

wybranych w drodze losowania spośród nieorganicznej liczby zgłoszonych 

kandydatów, 

4) dwóch pełnoletnich mieszkańców Miasta Marki, niezrzeszonych w organizacjach, 

o których mowa w pkt. 3, wybranych w drodze losowania spośród nieorganicznej 

liczby zgłoszonych kandydatów. 

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2023 r. 

Zapraszam do zgłaszania kandydatur do prac w Zespole.  

Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańca 

Formularz zgłoszeniowy dla przedstawiciela organizacji pozarządowej 
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