







































































































































































Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje:




W celu realizacji zadania przyjętego do wykonania w ramach Akcji „Przejrzysta Polska”
wprowadzam procedurę aktualizacji ”Mapy aktywności” organizacji pozarządowych.




1. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych jest bazą danych o organizacjach
pozarządowych działających na terenie Gminy Wielgomłyny w różnych dziedzinach
życia społecznego według stanu na koniec każdego roku kalendarzowego.
2. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych zawiera w szczególności następujące
informacje:
- pełna nazwa organizacji,
- adres siedziby organizacji - kontakt telefoniczny, imię i nazwisko przedstawiciela władz
organizacji oraz skład zarządu,
- zakres działalności doświadczenia, osiągnięcia, a także ciekawostki związane z
działaniami podejmowanymi przez organizacje.


„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych w Gminie Wielgomłyny prowadzona jest
przez stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych w Urzędzie
Gminy w Wielgomłynach w formie elektronicznej jako link dołączony do strony
internetowej Urzędu Gminy w Wielgomłynach oraz w formie wykazu drukowanego.



1. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych podlega aktualizacji.
2. Celem aktualizacji danych zawartych w „Mapie aktywności” jest dostarczenie
mieszkańcom gminy, urzędowi, podmiotom gospodarczym jak i samym organizacjom
oraz innym jednostkom aktualnych informacji o działalności organizacji pozarządowych
na terenie Gminy Wielgomłyny.
3. Do aktualizacji i dostarczenia danych zawartych w „Mapie aktywności” stosuje się
formularz aktualizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dostępny
w Internecie na stronie Urzędu Gminy w Wielgomłynach .
4. Formularze aktualizacyjne będą co roku przesyłane do wszystkich organizacji
działających na terenie Gminy Wielgomłyny z prośbą o wypełnienie i podanie zwrotnej
informacji o zmianie danych zamieszczonych w „Mapie aktywności”.
5. Formularze aktualizacyjne będą także wręczane przedstawicielom wszystkich organizacji
pozarządowych podczas spotkań organizowanych przez Urząd Gminy w Wielgomłynach.




Procedura aktualizacji określona w § 4 winna być zakończona do końca pierwszego
kwartału każdego roku kalendarzowego.




Wykonanie zadania powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.




Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielgomłyny
mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/2005
Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 6 października 2005 r.

1. Pełna nazwa organizacji

2. Forma prawna

3. Data powstania

4. Numer w rejestrze sądowym lub innym rejestrze oraz data rejestracji

5. Adres siedziby organizacji, telefon, adres strony internetowej
(Aktualny numer telefonu, który może zostać umieszczony na stronie internetowej)

6. Osoby reprezentujące i ich funkcje
(Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji, oraz skład zarządu)

7. Dane do korespondencji
- imię i nazwisko
- adres
- telefon
8. Zakres działalności statutowej organizacji, doświadczenia, osiągnięcia

9. Inne ważne informacje o organizacji

Data:

Podpis osoby wypełniającej:

