ZARZĄDZENIE NR 12/2015
WÓJTA GMINY ŁOMAZY
z dnia 23 lutego 2015 roku
w sprawie procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych
organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łomazy.
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:
§1
Wprowadza się procedurę prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności NGO.
§2
1. Mapa aktywności jest bazą danych organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy Łomazy i zawiera:
1) nazwę, status prawny i dane adresowe organizacji,
2) imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji,
3) zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia organizacji,
4) aktualne informacje i komunikaty,
5) istotne dla działania organizacji akty prawa.
2. Mapę aktywności organizacji pozarządowych prowadzi się w celu systematycznego
dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym
działalnością organizacji pozarządowych.
3. Mapa aktywności wykorzystywana jest do wymiany informacji w ramach prowadzonej
współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.
§3
1. Mapa aktywności prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu
Gminy Łomazy www.lomazy.pl, na podstawie informacji dostarczanych przez organizacje
pozarządowe w formie pisemnego zgłoszenia.
2. Wpis, wykreślenie lub zmiana danych w mapie aktywności następuje na wniosek
organizacji pozarządowej.
3. Do dostarczania i aktualizacji danych o organizacjach pozarządowych stosuje się formularz
zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia, dostępny w formie
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomazy www.lomazy.pl.

4. Wypełniony formularz składa się w Urzędzie Gminy Łomazy pok. 14 lub przesyła się
w formie elektronicznej na adres ug@lomazy.pl .
5. Zgłoszenie do mapy aktywności jest dobrowolne i bezpłatne.
§4
1. Raz w roku formularz przesyła się do organizacji pozarządowych figurujących w mapie
aktywności z prośbą o podanie zwrotnej informacji o zmianach danych umieszczonych w
bazie danych organizacji pozarządowych.
2. Aktualizacja mapy aktywności organizacji pozarządowych dokonywana jest także
na bieżąco w przypadku przekazania nowych informacji przez organizacje.
3. Za prowadzenie i aktualizowanie mapy aktywności odpowiada Dorota Jeruzalska inspektor
w Urzędzie Gminy Łomazy.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dorocie Jeruzalskiej inspektorowi w Urzędzie Gminy
Łomazy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia
23 lutego 2015 r.

ZGŁOSZENIOWY/AKTUALIZACYJNY
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE
GMINY ŁOMAZY
Pełna nazwa organizacji:

Adres siedziby:
Miejscowość……………………………………………………… Ulica ……………………….……………………………………….… Numer……………
Kod……………………… Poczta………………………………….
e-mail…………………………………………………………………….….…… www ……………………………..………….…………………………………….
Telefon ……………………………………………..……………...….. fax ………………………………………………………………..…………………………

Adres do korespondencji:
Miejscowość……………………………………………………… Ulica ……………………….……………………………………….… Numer……………
Kod……………………… Poczta………………………………….
e-mail…………………………………………………………………….….…… www ……………………………..………….…………………………………….
Telefon ……………………………………………..……………...….. fax ………………………………………………………………..…………………………

Numer KRS:

Data
rejestracji:

Zasięg działania:
gmina
powiat
województwo
kraj

Status prawny organizacji:
 fundacja

stowarzyszenie
klub sportowy
organizacja kościelna
inny (podać jaki) ……………………………………………………
Zakres działania (cel) zgodnie ze statutem lub innym aktem organizacyjnym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………
Władze organizacji (imię i nazwisko oraz funkcja):

Ilość członków należących do organizacji:
…………………….

1. ………………………..……………………………..….. - ……………………………..……..
2. ………………………..……………………………..….. - ……………………………..……..
3. ………………………..……………………………..….. - ……………………………..……..
4. ………………………..……………………………..….. - ……………………………..……..
5. ………………………..……………………………..….. - ……………………………..……..
6. ………………………..……………………………..….. - ……………………………..……..

Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia
…………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........................………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...........................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...........................………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........................…………………………………
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie (przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie) danych zamieszczonych w formularzu zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)

Podpis
…………………………………………………
Data wypełnienia formularza

…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz funkcja osoby upoważnionej do reprezentacji organizacji)

