Zarządzenie Nr 8/2013
Starosty Zwoleńskiego
z dnia 8 marca 2013 roku
w sprawie opracowania „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na
terenie powiatu zwoleńskiego, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz
wykorzystania.
Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
1. Tworzy się wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu zwoleńskiego
wraz ze wskazaniem na rodzaj prowadzonej przez nie działalności, zwany dalej „Mapą
aktywności” organizacji pozarządowych.
2. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych zawiera w szczególności następujące dane:
1) pełną nazwę organizacji pozarządowej,
2) określenie statusu prawnego,
3) adres siedziby,
4) kontakt telefoniczny, adres strony internetowej, e-mail,
5) imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji,
6) informację o zakresie działalności,
7) dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia,
8) datę aktualizacji danych,
9) osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.
3. Wykaz dostępny jest w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Powiatu –
www.zwolenpowiat.pl oraz papierowej w Wydziale Edukacji Spraw Społecznych i
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
§2
1. „Mapę aktywności” organizacji pozarządowych opracowuje i aktualizuje pracownik Wydziału
Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za realizację
zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który
prowadzi ewidencję organizacji pozarządowych.
2. Wpis i aktualizacja danych o organizacji dokonywana jest również na podstawie ankiety,
stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, dostępnej w wersji elektronicznej na
stronie internetowej www.zwolenpowiat.pl oraz w wersji papierowej w Wydziale Edukacji
Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
3. Wykreślenie organizacji pozarządowej z „Mapy aktywności” następuje na podstawie
złożonego przez organ powołany do reprezentowania organizacji dokumentu o likwidacji,
bądź w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z organizacją pozarządową przez
okres 2 lat od daty ostatniej aktualizacji danych.
4. Procedura aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych winna być zakończona
do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni.

§3
Dane zawarte w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych wykorzystywane są przez
komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Powiatu do
informowania i konsultowania, a w szczególności do:
1) informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji
pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Powiat Zwoleński,
2) konsultowania projektu rocznego programu współpracy o którym mowa w art.5a ust.1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
3) konsultowania programów wieloletnich, strategii powiatowych oraz innych projektów
dokumentów Starostwa Powiatowego istotnych dla sektora pozarządowego,
4) organizowania spotkań właściwych merytorycznie Wydziałów Starostwa oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu
wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie wzajemnej
współpracy.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Etatowemu Członkowi Zarządu Naczelnikowi Wydziału
Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

