
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2020 
BURMISTRZA MIASTA MARKI 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.095.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego 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 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządzam co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050.095.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2020” w załączniku w § 
1 ust. 2 pkt 10 tabeli otrzymuje brzmienie: 

„10. Środki przeznaczone na realizację zadania: Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 
w wysokości 385.769,00 zł, w tym: 

1) maksymalnie 378.000,00 zł – w kategorii koszt usług godzin asystenckich, 

2) maksymalnie 5.850,00 zł – w kategorii koszt zakupu biletów komunikacji publicznej dla asystenta 
oraz ubezpieczenia asystenta, koszty dojazdu innym pojazdem stanowiącym własność asystenta; lub 
koszty dojazdu innym środkiem transportu np. taksówką, 

3) koszt obsługi Programu – 1.919,00 zł”.. 

§ 2. Oferty złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uznaje się za złożone w sposób 
prawidłowy. 

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

§ 4. 1.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki, na 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. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

z up. Burmistrza Miasta 
Marki 

Zastępca Burmistrza Miasta 
Marki 

 
 

Grzegorz Kasprowicz 
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