
Zarządzenie Nr 32/2005
Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 31 października 2005 roku

w sprawie: utworzenia „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych
                   i inicjatyw na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
                   oraz procedury jej aktualizacji.

Na  podstawie  art.34  ust.1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie
powiatowym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W  związku z  przystąpieniem Starostwa Powiatu  Warszawskiego  Zachodniego  do
Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” tworzy się wykaz organizacji pozarządowych,
działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz ze wskazaniem
rodzaju działalności prowadzonej przez organizację, zwany dalej „mapą aktywności”.

§ 2

„Mapę  aktywności”  prowadzi  Wydział  Organizacyjny  w  celu  systematycznego
dostarczania aktualnych informacji z zakresu działania Urzędu Starostwa jak i Rady
Powiatu. Na jej podstawie organizacje będą zapraszane do udziału w konsultacjach.

§ 3

Mapa aktywności zawiera w szczególności następujące dane:
· pełną nazwę organizacji pozarządowej,
· adres siedziby,
· kontakt telefoniczny, adres strony internetowej i e-mail,
· imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji,
· informację o zakresie działalności,
· dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia,
· datę wypełnienia ankiety,
· podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

§ 4
Mapa prowadzona jest w wersji:
1. elektronicznej – umieszczonej na stronie internetowej Starostwa Powiatu
    Warszawskiego Zachodniego www.pwz.pl,
2. drukowanej – dostępnej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatu 
    Warszawskiego Zachodniego.



§ 5

1. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych podlega aktualizacji.
2.  Wpisu i aktualizacji danych organizacji dokonuje się na podstawie wypełnionej
      i złożonej w Kancelarii Ogólnej Starostwa ankiety dla organizacji pozarządowych
3. Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i dostępna jest 
     w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa www.pwz.pl , a w wersji 
     drukowanej w Wydziale Organizacyjnym.
4. Ankieta będzie co roku przesyłana do wszystkich organizacji działających
    na terenie Powiatu w celu wypełnienia  i podania zwrotnej informacji o zmianie
    danych zamieszczonych w „Mapie aktywności”.

§ 6

1.Procedura aktualizacji określona w §4 winna być zakończona do końca pierwszego
   kwartału roku kalendarzowego za rok poprzedni.
2. Aktualizacja „Mapy aktywności” będzie przeprowadzana na podstawie informacji 
    Uzyskanych od organizacji oraz z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco w miarę uzyskiwania informacji.

      
§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


