
     Zarządzenie wewnętrzne nr 24/07 

     Burmistrza Miasta Kościana 

     z dnia 6 czerwca 2007 r. 

 

w sprawie: „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw 

społecznych na terenie miasta Kościana oraz określenia procedury jej 

aktualizacji. 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19  w związku z  art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w 

związku z udziałem Miasta Kościana do Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”, zarządza się, 

co następuje: 

§1.1. Prowadzi się „mapę aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw 

społecznych na terenie miasta Kościana, zwaną dalej „mapą aktywności” stanowiących 

wykaz wszystkich funkcjonujących na terenie miasta Kościana organizacji pozarządowych. 

 2. „Mapa aktywności” zawiera: 

-  pełną nazwę organizacji, 

- adres siedziby, 

- formę prawną organizacji,  

- kontakt telefoniczny, numer faxu, adres strony internetowej i e-mail, 

- imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji, skład zarządu organizacji  

z  wyszczególnieniem funkcji,  

-  cel i zadania statutowe organizacji,  

-  zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia,  

-  informację o statusie organizacji poŜytku publicznego,  

-  informację o godzinach urzędowania i ilości członków organizacji,  

- datę aktualizacji danych na temat organizacji. 

 3. „Mapę aktywności” udostępnia się w formie wydruku w Wydziale Promocji Miasta 

oraz na oficjalnej miejskiej stronie internetowej miasta Kościana pod adresem 

www.koscian.pl  

 



§2. „Mapę aktywności” prowadzi Wydział Promocji i Funduszy Pomocowych we współpracy 

z Wydziałem Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

 

§3. 1. Wpisu i aktualizacji danych organizacji pozarządowej do „mapy aktywności” dokonuje 

się na wniosek organizacji i na podstawie wypełnionej i złoŜonej przez organizację ankiety. 

2. Wzór ankiety, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Za wpisanie do ankiety danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym 

odpowiada organizacja pozarządowa.  

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Funduszy 

Pomocowych. 

 

§5. Traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 37/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 

listopada 2005 r. w sprawie: stworzenia „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i 

inicjatyw społecznych na terenie miasta Kościana oraz określenia procedury jej aktualizacji. 

 

§6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Burmistrz 
Miasta Kościana 

/-/ Michał Jurga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Uzasadnienie 

    do Zarządzenia wewnętrznego nr 24/07 

    Burmistrza Miasta Kościan z dnia 6 czerwca 2007 r. 

    w sprawie: „mapy aktywności” organizacji    

    pozarządowych i inicjatyw społecznych na terenie miasta  

    Kościana oraz określenia procedury jej aktualizacji  

 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy o samorządzie gminnym – do zadań własnych 

gminy naleŜy zaspokajanie potrzeb wspólnoty, w tym między innymi sprawy związane ze 

współpracą z organizacjami pozarządowymi. Ponadto art. 33 niniejszej ustawy mówi, Ŝe 

Burmistrz Miasta jest kierownikiem urzędu i przy jego pomocy wykonuje powierzone mu 

zadania. Niniejsze Zarządzenie jest realizacją zadania związanego z „Zasadą Partycypacji 

Społecznej” polegającego  na opracowaniu, wdroŜeniu i aktualizacji „mapy aktywności” 

organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na terenie miasta Kościana.  

Opracowanie, wdroŜenie oraz aktualizacja „mapy aktywności” organizacji 

pozarządowych i inicjatyw społecznych na terenie miasta Kościana to jedno z zadań 

fakultatywnych wybranych przez Urząd Miejski Kościana w ramach realizacji programu 

„Przejrzysta Polska”.  

Niniejsze zarządzenie w sprawie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw 

społecznych na terenie miasta Kościana oraz określenia procedury jej aktualizacji stanowi 

realizację powyŜszego zadania. Ponadto w zarządzeniu oraz treści załącznika uwzględniono  

zmiany wynikające z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego. 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału 

/-/ Sylwia Mikołajczak 

 

 

 



 

 



Załącznik nr  1 
do Zarządzenia wewnętrznego nr 24/07  

Burmistrza Miasta Kościana z dnia 6 czerwca 2007 r. 
 
Urząd Miejski Kościana 
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 
Tel./fax (65) 512-27-00 
e-mail: promocja@koscian.pl 
Internet: www.koscian.pl  
 

ANKIETA – FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZ ARZĄDOWEJ 
Wpis/aktualizacja danych* do „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na terenie miasta Kościana 

 
1. Pełna nazwa organizacji:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Forma prawna organizacji (np. koło, oddział): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dokładny adres siedziby organizacji:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dane kontaktowe: 
 

Numer telefonu  

Numer faksu  

Adres strony internetowej, adres poczty e-mail  

 

5. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zarządu organizacji, z wyszczególnieniem funkcji: 
 

1………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Cel i zadania statutowe organizacji (w przypadku braku miejsca proszę napisać z tyłu kartki) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Czy organizacja posiada status organizacji poŜytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, tj. posiada odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 
Tak      Nie 

8. Godziny urzędowania 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ilo ść członków 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. PowyŜsze informacje zostaną wykorzystane przy tworzeniu mapy aktywności organizacji 
pozarządowych umieszczonej na miejskiej stronie internetowej www.koscian.pl oraz w formie wydruku w Wydziale Promocji i Funduszy 
Pomocowych. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: Urząd Miejski Kościana, Wydział Promocji i Funduszy Pomocowych, Al. 
Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub przekazać bezpośrednio do Wydziału. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. (65) 512-62-17. 
 
 

…………………….……………………………………….. 
data, pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej 

* niepotrzebne skreślić 

 


