
ZARZĄDZENIE NR 3 /2014
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie utworzenia, aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach 
pozarządowych pod nazwą „Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gminy Walim”

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się bazę danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa aktywności 
organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Walim” wraz z procedurą aktualizacji 
w brzmieniu załącznika zwanych dalej „Mapą aktywności ”.

§ 2. 1. „Mapa aktywności ” stanowi zestaw informacji o działających na terenie gminy Walim 
i współpracujących lub zainteresowanych współpracą w dowolnej formie z gminą, organizacjach 
pozarządowych, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z pózn. zm.), zwanych dalej 
„organizacjami”.

2. Zakres danych oraz sposób aktualizacji zawiera załącznik nr 1.

3. „Mapę aktywności” prowadzi pracownik ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

4. „Mapa aktywności” jest prowadzona na podstawie danych dostarczanych przez poszczególne 
organizacje na podstawie ankiety zawartej w załączniku nr 2.

5. „Mapa aktywności” jest jawna i prezentowana jest na stronie internetowej Gminy Walim 
( www.walim.pl)

6. Umieszczanie i aktualizacja danych w „Mapie aktywności” jest dobrowolne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman
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http://www.walim.pl/


Uzasadnienie
Celem utworzenia „Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 

Walim” jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych, ułatwienie kontaktów do 
współpracy urzędowi oraz innym zainteresowanym podmiotom. Stałe wzmacnianie współpracy 
samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, pełniejsze wykorzystanie przez gminę zasobów 
organizacji oraz stałe wzmacnianie więzi społecznych.
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr  3 /2014                                     

Wójta Gminy Walim 

z dnia 10 grudnia 2014 r. 

 

Zakres danych i sposób aktualizacji „Mapy aktywności organizacji pozarządowych” 

działających na terenie Gminy Walim". 

 

§ 1. 

 

1. Celem wprowadzenia procedury aktualizacji jest dostarczanie aktualnej informacji 

mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji. 

 

2. Aktualizacja „Mapy aktywności ” polega na: 

a) zmianie danych o organizacji umieszczonej w bazie danych, 

b) dopisaniu lub wykreśleniu danej organizacji. 

c) aktualizacji badania oceny potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i ich potrzeb. 

 

3. „Mapa aktywności ” zawiera: 

a) pełną nazwę organizacji, 

b) adres siedziby i adres do korespondencji, 

c) kontakt telefoniczny, 

d) status prawny organizacji, 

e) numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych 

przez Starostę Wałbrzyskiego, 

f) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, 

g) informacje o zakresie statutowych działań organizacji, 

h) informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji, 

i) datę aktualizacji danych. 

 

§ 2. 

 

1. Zebranie i aktualizacja danych przeprowadzana jest do 30 kwietnia każdego roku. 

Pracownik wyznaczony ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wysyła pocztą 

elektroniczną pismo do wszystkich organizacji umieszczonych na „Mapie aktywności” z 

prośbą o podanie zwrotnej informacji o ewentualnych zmianach danych w terminie 30 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia. Do pisma dołącza się kwestionariusz zawierający informacje 

wymienione w § 1 ust. 3 lit. a-i.  

Do dostarczania i aktualizacji danych stosuje się formularz stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia, dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy 

Walim  oraz w formie drukowanej w sekretariacie urzędu Gminy Walim 

 

2. W przypadku stwierdzenia zakończenia działalności organizacji należy wykreślić ją z 

„Mapy aktywności”. 

 

3. Działania wymienione w pkt. 1-2 powinny być zakończone do 30 czerwca każdego roku. 
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§ 3. 

 

Aktualizacja danych na wniosek organizacji: 

1. Na pisemny wniosek organizacji umieszczonej na „Mapie aktywności” istnieje w każdym 

czasie możliwość zmiany danych tej organizacji. 

 

2. Na wniosek organizacji nie umieszczonej na „Mapie aktywności” istnieje, w każdym 

czasie, możliwość dopisania tej organizacji do wykazu. W tym celu wnioskująca organizacja 

pobiera ze strony www Urzędu kwestionariusz lub przesyła się na jej adres poczty 

elektronicznej kwestionariusz zawierający informacje wymienione w §. 1 ust. 3 lit. a-i, z 

prośbą o jego wypełnienie. 

 

3. Aktualizacja „Mapy aktywności” na wniosek organizacji dokonywana jest nie później niż 

30 dni od dnia złożenia przez organizacje wniosku o dopisanie, wykreślenie lub dokonanie 

zmian w bazie danych. 

§ 4. 

 

1. Po dokonaniu procedury aktualizacji danych o organizacjach, pracownik ds. współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi przedstawia „Mapę aktywności” Wójtowi Gminy Walim do 

zatwierdzenia. 

 

2. Po zatwierdzeniu aktualnej wersji „Mapy aktywności” pracownik ds. współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi przekazuje ją pracownikowi urzędu ds. promocji  z 

wnioskiem o umieszczenie na stronie internetowej gminy. 

 

§ 5. 

 

 Dane zawarte w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych wykorzystywane są do: 

1. Informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji 

pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Walim, 

2. Konsultowania projektu rocznego programu współpracy o którym mowa w art.5 ust.3 

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 

dokumentów  Gminy Walim  istotnych dla sektora pozarządowego, 

4. Organizowania spotkań właściwych merytorycznie pracowników Gminy oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy z przedstawicielami organizacji pozarządowych  w celu wzajemnej 

wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy wzajemnej. 
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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr  3/2014                                     

Wójta Gminy Walim 

z dnia 10 grudnia 2014 r. 

 
 

 

ANKIETA  

Mapa aktywności organizacji pozarządowych  

działających na terenie Gminy Walim 

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która służyć będzie do opracowania  Mapy 

aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Walim.  Ankieta ta umożliwi lepszą współpracę 

Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi, jak również między organizacjami. 

 

 

 Zgłoszenie*                                       Aktualizacja* 

 

*W przypadku wypełniania ankiety po raz pierwszy należy zaznaczyć pozycję zgłoszenie i wpisać 

wszystkie dane poniżej; w przypadku aktualizacji dane, które uległy zmianie.  

 

Formularz  – Część informacyjna 

Pełna nazwa organizacji: ………..…............................................................................................................... 

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

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

Adres siedziby: 

Gmina ………………………………………  Miejscowość ……………………………………….. 

Ulica ………………………………………..  Numer ……………………………………………… 

Kod …………………………………………. Poczta ………………………………………………. 

Telefon …………………………………….    Fax …………………………………………………. 

e-mail ……………………………………….  www ………………………………………………… 

Adres korespondencyjny: (jeśli jest inny niż adres siedziby) 

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

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

Numer w rejestrze/ KRS 

 

…............................... 

Data rejestracji 

 

….................................. 

Zasięg działania 

 

…................................. 

Status organizacji 

pożytku publicznego:  
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Władze organizacji: 

Data wyboru władz  …………………………………  / Kadencja na lata ……………………………………. 

Zarząd:                                          /                    Komisja Rewizyjna: 

 

…..................................................................... 

…..................................................................... 

…..................................................................... 

…..................................................................... 

…..................................................................... 

 

…..................................................................... 

…..................................................................... 

…..................................................................... 

…..................................................................... 

…..................................................................... 

Osoba do kontaktów  (proszę podać osobę dobrze znającą działalność organizacji):  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………tel. ……………………………… 

 Status prawny organizacji: 

  

  

  

  

 - Kościół 

 – jaka? ……………………………………………………………………. 

Pola działań organizacji:  

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 działalności charytatywnej; 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości   

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 ochrony i promocji zdrowia; 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 turystyki i krajoznawstwa; 

 ratownictwa i ochrony ludności; 

 pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,  

 promocji i organizacji wolontariatu; 

 działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

inne (proszę o uzupełnienie)    

                       ............................................................................................................................................................ 

   

….........................................................                                      ……………….................................................. 

     Data wypełnienia formularza                                             Podpis osoby wypełniającej ankietę. Imię i nazwisko (pieczątka) 
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Formularz  – Informacje dodatkowe 

Główne cele: 

 

…......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 

Największe przedsięwzięcia/osiągnięcia zrealizowane przez organizację w ostatnich dwóch latach:  

….......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 

  

Proszę wpisać x w odpowiednim wierszu 
 

Czy znane są Państwu przepisy wynikające z ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 

(Konkursy dla organizacji pozarządowych, organizacje pożytku 

publicznego, wolontariat itp.) 

Tak, bardzo dobrze  

Dosyć ogólnie  

Nie są nam znane  

Czy składali Państwo swoją ofertę w co najmniej jednym 

konkursie dla organizacji pozarządowych ogłaszanym w trybie 

ustawy pożytku publicznego
1
 przez władze publiczne ? 

Tak  

Nie  

Czy zamierzają Państwo ubiegać się o środki instytucji 

publicznych w trybie otwartych konkursów ofert ? 

Tak  

Nie  

Czy śledzą Państwo informacje o konkursach dla organizacji 

pozarządowych ogłaszane przez organy władzy publicznej 

(gmina, powiat, województwo?) 

Tak  

Nie  

Czy śledzą Państwo informacje o  konkursach dla organizacji 

pozarządowych ogłaszane przez inne instytucje/fundacje? 

Tak  

Nie  

Czy biorą Państwo udział w konkursach dla organizacji 

pozarządowych ogłaszanych przez inne instytucje/fundacje? 

Tak 

często  
W 

tym  

z UE 

 

rzadko   

sporadycznie   

Nie 

Czy planują Państwo aplikowanie o środki UE? 

tak 
 

nie 
 

                                                           
1 Dotyczy 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.); dotyczy również konkursów dla organizacji pozarządowych ogłaszanych na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o pomocy 
społecznej.  
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Czy odczuwają Państwo potrzebę uczestnictwa w szkoleniach związanych z działalnością Organizacji 

Pozarządowych? 

 

□ TAK    □ NIE jeśli nie, dziękujemy za wypełnienie ankiety 

  

Jakimi szkoleniami/doradztwem byliby Państwo najbardziej zainteresowani: 
 

□ Źródła pozyskiwania funduszy                                        □ Tworzenie projektów/pisanie wniosków 

□ Rozliczanie projektów                                                     □ Aspekty prawne/finansowe  

□ Promocja działalności organizacji                                   □ Zarządzanie organizacją pozarządową 

□ Planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej     □ Inne, jakie?  

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Gminy Walim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

Informacje zawarte w formularzu A zostaną udostępnione na stronie internetowej Gminy Walim http://www.walim.pl/ 

       ….........................................................                                      ….......................................................                                                                   
Miejscowość, data                                                                       Podpis osoby wypełniającej ankietę. Imię i nazwisko (pieczątka) 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  

 

Wypełnioną ankietę proszę odesłać na adres e-mail: sport@walim.pl  

lub na adres: Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu 58-320 Walim ul. Boczna 8A.  

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt: Artur Jarczok,. tel.74 8423033 e-mail: sport@walim.pl 
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