
Zarządzenie Nr 159/2005 

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

z dnia 30 grudnia 2005r. 

 

w sprawie procedury aktualizacji „mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających 

na terenie Miasta  i Gminy Baranów Sandomierski. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W celu stałych i lepszych kontaktów samorządu lokalnego z organizacjami  pozarządowymi oraz 

przekazywania mieszkańcom aktualnej informacji o organizacjach pozarządowych działających na 

terenie Gminy Baranów Sandomierski, tworzy się „mapę aktywności” organizacji pozarządowych, 

zwaną dalej „mapą aktywności”. 

 

§ 2 

 

1. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych prowadzona jest w formie elektronicznej na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na podstawie informacji 

składanych przez organizacje pozarządowe. 

 

2. Procedura aktualizacji „mapy aktywności” organizacji pozarządowych zawiera następujące 

dane: 

1) pełna nazwa organizacji, 

2) adres siedziby, 

3) kontakt telefoniczny, 

4) data rejestracji i numer rejestru, 

5) imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji, 

6) zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia, 

7) data aktualizacji danych organizacji. 

 

§ 3 

 

Do dostarczania i aktualizacji danych stosuje się formularz ankiety stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz w formie drukowanej dostępnej na stanowisku 

koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 4 

 

1. Do 31 października każdego roku przesyła się formularze ankiet do wszystkich organizacji 

pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski celem podania 

zwrotnej informacji o zmianach danych zamieszczonych w „mapie aktywności”. 

2. Procedura aktualizacji danych organizacji pozarządowych, powinna być zakończona do  

31 grudnia każdego roku. 

§ 5 

 

Informacja o nowopowstałej organizacji pozarządowej jest zamieszczana w „mapie aktywności” na 

podstawie złożonej ankiety, w ciągu 2 miesięcy od jej dostarczenia. 



 

§ 6 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

do którego obowiązków należy prowadzenie i monitorowanie „mapy aktywności” organizacji 

pozarządowych. 

 

§ 7 

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.  

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski 

 

Mirosław Pluta 

 


