
z R4DZ NtE NR 23/ t2013

Burmistrza Miasta Jqdrzejowa
zdnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie procedury prowadzenia i aktualizacji ,,ffi?py aktywnoéci organizacji
pozarzqdowych", dzialajqcych na terenie gminy Jqdrzejów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 22001r. Nr 142, poz. 1591 z pó2n. zm.), zarzqdzam,
co nastgpuje:

s 1
Wprowadza sig procedurg prowadzenia i aktualizaqi,,mapy aktywnoéci organizacji
pozarzqdowych", dzialalqcych na terenie gminy Jgdrzejów, stanowi4cq zalEcznik
do n in iejszego zarzqdzenia.

s 2
Ustala siq termin na opracowanie i umieszczenie ,,mapy aktywnoéci organizacji
pozarzEdowych" na terenie gminy Jgdrzejów na stronie internetowej Urzqdu
Miejskiego w Jgdrzejowie do dnia 31 pa2dziernika 2013r.

s 3
Wykonanie zarzqdzenia powierza siQ Sekretarzowi Gminy Jqdrzejów oraz
Inspektorowi ds. promocji, kultury isportu.

s 4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem powziqcia 
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PROCEDURA PROWADZENIA I AKTUALIZACJI,,MAPY

AKTYWN OsCt O RGAN I ZACJI P OZARZADOWYC H ",

DZfAT.AJACYCH NA TERENTE GMINY JEDRZEJÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

l lekroó w niniejszej procedurze jest mowa o.

1) Sekretarzu - nale|y pzez to rozumieó Sekretarza Gminy Jqdrzejów,

2) Urzgdzie - nale?y przez to rozumieó Urzqd Miejski w Jqdrzejowie,

3) ,,Mapie aktywnoécl" - nale?y przez to rozumieó mapg aktywnoéci organizacji

pozarzqdowych dzialajqcych na terenie gminy Jgdrzejów,

4) Organizacjach naleZy pzez to rozumieó organizacje pozarzqdowe

dziala¡qce na terenie gminy Jgdrzejów

1 .  C E L

Celem wprowadzenia procedury jest stworzenie l isty wszystkich organizacji

pozarzqdowych dziatajqcych na terenie gminy, tzw. ,,mapy aktywnoéci", ktÓra pozwoli

na sprawne korzystanie z potencjalu organizacji spoleczenstwa obywatelskiego

i realizacjq konstytucyjnej zasady pomocniczoéci.

Opracowany wykaz ma za zadanie usprawnió dzialanie Urzgdu we wspólpracy

z Organizacjami, wzmocnienie procesów partycypacji spolecznej i obywatelskiej.

Aktualne dane dotyczqce struktury Organizacji pomogq planowaó rozwój trzeciego

sektora jako partnera Gminy w realizacji zadan publicznych.

WdroZenie procedury uczyni proces aktualizacji wykazu organizacji jasnym

i czytelnym dla pracowników urzgdu, mieszkanców, jak i samych organizacji.

2. PWEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem procedury jest okreélenie zasad aktualizacji bazy danych

o organizacjach pozarzqdowych. Procedura okreéla czynnoéci od ustalenia

informacji i danych o dzialajqcych na terenie gminy organizacjach pozarzqdowych do



zatwiedzenia przez Sekretarza opracowanej ,,mapy aktywnoéci" i wykorzystywania

zawartych w niej danych do kontaktu i spotkan z organizaqami pozarzqdowymi.

3. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura ma zastosowanie w odniesieniu do dzialan zwiqzanych

z aktualizacjq informacji w bazie danych o organizacjach pozarzqdowych

dzialajqcych na terenie gminy.

Wla5cicielem procedury jest Urzqd Miejski w Jqdrzejowie.

4. TERMINOLOGIA

Procedura - okreélony sposób wykonywania czynnoéci.

,,Mapa aktywnoéci" - kompletna lista organizacji pozarzqdowych, zawieraiqca
dane organizacji i  informacje o zakresie dzialalnoéci.

Organizacja pozarzqdowa organizacje pozarzqdowe oraz inne organizacje
prowadzqce dzialalnoéó pozytku publicznego okreélone w Art. 3. Ustawy
o dzialalnoSci pozytku publicznego iwolontariacie z24kwietnia 2003 r.

5. ODPOWIEDZIALNOSÓ

Odpowiedzialnoéó wynikajqca z treéci niniejszej procedury jest nastgpujqca:

1)Sekretarz Gminy odpowiada za:

- zatwier dze n i e o p racowa n ej,, m a py a ktywn oé c i ",

- prawidtowy przebieg aktualizacji ,,mapy aktywnoéci",

2) Inspektor ds. promocji, kultury i sportu odpowiada za:

- opracowanie projektu ,,mapy aktywnoéci" wraz zwizualizacjq,,mapy aktywnoéci"

zwykorzystaniem mapy google i przedlolenie jej Sekretarzowi Gminy do

zatwierdzenia,

- zmiang lub aktualizowanie treéci w,,mapie aktywnoéci" po zgloszeniu takiej

ko n ieczn o íci przez p rzed stawi cie I i d a n ej o rg a n iza qi pozarzqdowej,

- dziaNania zwiqzane ze wspótpracqz organizacjami pozarzqdowymi w oparciu

o dane z ,,mapy aktywnoéci".



6. OPIS POSTEPOWAN¡A

6.1. ldentyfikacja informacji o organizacjach pozarzEdowych

1. Przed przystqpieniem do opracowania projektu ,,mapy aktywnoéci" dokonana

zostanie ocena aktualnej bazy danych dotyczqcych organizacji pozarzqdowych

dzialajqcych na terenie gminy.

2. Nastgpnie z zebranych 2ródel informacji zostanie ustalona lista aktualnie

dzialajqcych o rga n izacj i.

3. lnformacje o aktualnie dziatajqcych organizacjach posluzq do rozpoczgcia

identyfikacji i aktualizacji organizaqi w ramach ,,mapy aktywnoéci".

6.2. Opracowanie projektu ,,mapy aktywnosci"

1. Opracowany wykaz organizacji pozarzqdowych bgdzie zawieral nastqpujqce

elementy, przypisane do kazdej organizacji zwykazu.

1) pelna nazwa organizacji,

2) forma prawna organizacji,

3) sfera podstawowej dzialalno5ci organizai¡i,

4) imig i nazwisko przedstawiciela organizacji do kontaktu z Urzgdem

Miejskim w Jgdrzejowie,

5) adres do korespondencji z organizai¡q,

6) kontakt telefoniczny,

7) adres e-mail,

B) adres witryny internetowej (lub/i adres profi lu w mediach

spolecznoéciowych),

9) datq rejestracji organizacji,

10) nr KRS lub innego rejestru,
' l  1 ) terytorialny zasigg dzialania organizacji,

12) status Organizacji Pozytku Publicznego,

13) informacja o prowadzeniu dzialalnoéci gospodarczej,

14) przynaleznoéó organizacji do federacji i zwiqzków,

15) l iczba osób zaangazowanych w pracg Organizacji,



16) doSwiadczenia i osiqgniqcia organizacji,

17) imiq i nazwisko osoby przekazujqcej dane oraz datg aktualizacji danych.

6.3, Opis posúepowania w przypadku aktualizowania informacji

oraz wprowadzenia nowych danych

Aktualizacja danych z Urzqdu'.

1. Do konca trzeciego kwartalu kazdego roku pracownik Urzgdu

odpowiedzialny za zmiang lub aktualizowanie treSci w ,,mapie aktywnoéci"

wysyla do wszystkich organizaqi umieszczonych na ,,mapie aktywnoéci"

proébg o podanie zwrotnej informacji o ewentualnych zmianach danych

w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Do pisma dotqcza siq

Ankietq ldentyfikacyjnq (wzór Ankiety ldentyfikacyjnej stanowi zalqcznik

nr 1 do niniejszej procedury). Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie

bqdzie uznawany za informacjg o braku zmian.

2. W przypadku zakonczenia dzialalnoSci organizaqi nale2y wykreélió jq

z,,Mapy a ktywn oéci o rg a n iza cj i p ozarzqdowych ".

3. Powyzsze dzialania powinny byó zakonczone do 30 listopada kaZdego

roku.

Aktualizacja danych na wniosek organizacji:

1. Na pisemny wniosek organizacji umieszczonej w ,,Mapie aktywnoéci

organizacji pozarzqdowych" istnieje w kaZdym czasie, moZliwoéó zmiany

danych tej organizacji.

Na wniosek organizacji nie umieszczonej na ,,Mapie aktywnoSci organizacji

pozarzqdowych" istnieje w kazdym czasie, mozliwoéó dopisania tej

organizacji do wykazu. W tym celu przesyla sig na jej adres Ankietq

ldentyfikacyjnq.z proébq o jej wypelnienie.

Aktu a I iza cj a,, M a py a ktywn oéci or ganizaqi p ozarzqdowych " n a wn iose k

organizacji dokonywana jest nie pó2niej niz 30 dni od dnia zloZ.enia przez

organizacjg wniosku o dopisanie, wykreélenie lub dokonanie zmian w bazie

informacji.

2 .

3 .



6.4. Wykonystywanie danych zawartych w ,,mapie aktywnoéci"

Opracowana,,mapa aktywnoéci" sluZy do.

a) zapraszania przedstawicieli organizaqi na spotkania organizowane w urzqdzie,

b) zapraszania przedstawicieli organizacji na konsultacje dotyczqce realizacji

p rog ra m u wspólp racy z o rg a n i zaqami p ozarzqdowym i,

c) konsultaqi z organizacjami w sprawach spolecznych.

7. DOKUMENTY ZWTAZANE

1. Ankieta dla organizaQi pozarzqdowych dotyczqca danych organizacji.



-zaNqcznik nr1 do procedury-

ANKIETA IDENTYFIKACYJI{A
zgloszeniowa / aktualizacyjna *

do,, mapy aktywno é ci or ganizacji pozarz4dowyc h"
dzialajqcych na terenie Gminy Jqdrzejów

nr
pola

OkreSlenie danych Dane Organizacji

Nazwa Organizacji

2. Forma prawna
(stowarzys zenie, fundacj a,
zwiqzek stowarzyszeú,
spóldzielnia socjalna,
stowarzyszenie zwykle,
or ganizacj a ko Sci el na,
uczniowski klub sportowy i inne -
podaó jakie)

3 . Sfera podstawowej dzialalnoéci
statutowej - wymienió trzy
glówne cele
(np. edukacja, kultura i sztuka,
sport i rekreacja, kombatanci,
mlo dzieL. turystyka, pomoc
spoleczna, ochrona Érodowiska,
niepelnosprawni. wspóipraca
mipdzynarodowa, zdrowie,
profi laktyk a uzaleaniei i inne-
podaó jakie),

4 . Imiq i nazwisko przedstawiciela
organizacji do kontaktu
zlJrzgdem Miejskim
w Jpdrzejowie

5 . Adres korespondencyj ny



6 . Nr telefonu organizacji lub jej
przedstawiciela

7. Adres e-mail

8 . Adres strony www organizacji
lub/i adres w portalach
spolecznoéciowych - Facebook,
Youtube, itp.

9 . D ata zarejestrowania organizacj i

1 0 . Nr KRS lub innego rejestru -
podaó jakiego

1 l Zasigg tery.torialny (Na jakim
terenie or ganizacj a prowadzi
swojq dzialalnoSó - gmina,
powiat, woj ewództwo, Polska,
wspóipraca miEdzynarodowa -
kraje)

12. Status OPP (czy Organizacja
posiada aktualny status
Or ganizacji PoZ1'tku Publicznego
upowa2niaj4cy do otrzymania I Yo
podatku dochodowego od osób
frzycznych.

TAK*

NIE

1 3 . C zy organi zacj a pr ow adzi
dzialalnoSó gospodarcz4?
(na podstawie zgloszenia do
KRS)

TAK*

NIE

t 4 . P rzynaleLnoéó Organizacj i do
federacji i zwiqzków. JeSli tak to
proszQ podaó nazwe federacji.

TAK*

NIE

t 5 . Liczba osób zaangaZowanych w
pracQ na rzecz oÍganizacji.

Czlonkow-ie Organizacj i

Prac owni c y Or ganizacji

Wo I o ntariu sze Or ganizacji

16. Dotychczasowe osi4gniEcia
Organizacji.
Proszq o podanie rezultatów
dzialalnoSci Organizacj i,
z których jesteScie Paústwo



dumni, które najlepiej Was
charaktery zuj q - sq Wasz4
specjalnoÉci4.
Proszq równiez o wpisanie nagród
lub rekomendacji, które
O r ganizacj a otr zy mala.
Ta rubryka bqdzie swoist4
wizytówk4 promuj4c4
Organizacjq wéród mieszkariców
gminy oraz potencjalnych
partnerów.

Maksymalnie 1500 znaków.

* niepotrzebne skreSlió

'Wyralam 
zgodg na wykorzystywanie (przetwarzanie, publikowanie, udostqpnianie) danych zamieszczonych

w formularzu zgodnie z ustawq z dnía 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr l0l, poz.
926,  zpó2.  zm.)

Imiq i nazwisko osoby wypelniaj4cej ankietq Data aktualizacji

{u orvi ¡ pT\R z e'
l .  t ' á

r-l ".-" :". - i
I 

rrgr Marctn F1.slzcr;ek ,,


