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Zarządzenie Nr SK.0050.10.2013 Wójta Gminy Świerzno   

z dnia 27 lutego 2013 r.     

w sprawie opracowania „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających 

na terenie Gminy Świerzno, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz 

wykorzystania. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.   (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Świerzno wraz 

ze wskazaniem na rodzaj prowadzonej przez nie działalności, zwany dalej „Mapą aktywności” 

organizacji pozarządowych. 

2. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych wraz z procedurą jej aktualizowania, 

uzupełniania oraz wykorzystania przygotowane zostały w ramach realizacji projektu „Skuteczny 

samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. „Mapa aktywności” prowadzona będzie w celu systematycznego dostarczania aktualnej 

informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji 

pozarządowych. 

4. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych zawiera w szczególności następujące dane: 

1) pełną nazwę organizacji pozarządowej, 

2) adres siedziby, 

3) kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail, 

4) dane osób zasiadających we władzach organizacji, 

5) informacje o zakresie działalności, 

6) dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia 

7) status prawny organizacji  

` 

5. ,,Mapa aktywności" jest jawna i prowadzona jest w wersji: 

1) elektronicznej – dostępnej na stronie internetowej www.swierzno.pl 

2) drukowanej – dostępnej w Urzędzie Gminy Świerzno pok. nr 4. 

§ 2. 1. „Mapę aktywności” opracowuje się poprzez: 

1) Przygotowanie ankiety dotyczącej aktywności i przekazanie jej do wypełniania 

organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Świerzno. 

2) Umieszczenie wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 

Świerzno wraz z danymi uzyskanymi na podstawie ankiet na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Świerzno. 
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2.„Mapę aktywności” organizacji pozarządowych aktualizuje pracownik merytoryczny w 

zakresie wykonywanych zadań. 

3. Wpis i aktualizacja danych o organizacji dokonywana jest na podstawie ankiety, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dostępnej w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej www.swierzno.pl oraz w wersji papierowej  

w Urzędzie Gminy w Świerznie pok. nr 4. 

4.Ankieta będzie rozesłana do 31 maja 2013 r. do wszystkich organizacji działających na 

terenie gminy w celu wypełnienia i podania zwrotnej informacji  

o danych zamieszczonych w „Mapie aktywności”. 

5.Aktualizacja danych zawartych w „Mapie aktywności” dokonywana jest także na bieżąco w 

miarę przekazywania informacji przez organizacje pozarządowe. 

6.Wykreślenie organizacji pozarządowej z „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych 

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 6 miesięcy. 

7.Procedura aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych winna być 

prowadzona na bieżąco.  

§ 3. Dane zawarte w „Mapie aktywności”  organizacji pozarządowych wykorzystywane są przez 

komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne gminy do 

informowania i konsultowania, a w szczególności do: 

1) informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji 

pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Świerzno, 

2) konsultowania projektu rocznego programu współpracy, o którym mowa w art. 5a ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

3) konsultowania programów wieloletnich, strategii gminnych oraz innych projektów Gminy 

Świerzno  istotnych dla sektora pozarządowego, 

4) organizowania spotkań właściwych merytorycznie pracowników Urzędu  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, 

opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy wzajemnej. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz pracownikowi 

merytorycznemu zajmującego się prowadzeniem spraw organizacji pozarządowych.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.               

 

 

Wójt Gminy  

Krzysztof Atras 


