
ZARZĄDZENIE nr 36/2013

STAROSTY NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie opracowania "Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na
terenie powiatu nowodworskiego", procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz
wykorzystania.

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 L, poz. 595) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu
nowodworskiego, zwany dalej "Mapą aktywności NGO".

2. "Mapa aktywności NGO" zawiera w szczególności następujące dane:
1) pełną nazwę organizacj i pozarządowej,
2) adres siedziby,
3) kontakt telefoniczny, adres strony internetowej, e-mail,
4) określenie statusu prawnego,
5) numer i datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji,
6) imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli władz organizacj i,
7) zakres działalności,
8) charakterystykę działalności organizacji z uwzględnieniem jej głównych założeń

statutowych oraz grup społecznych, do których działania są kierowane,
9) datę aktualizacji danych.

3. Wykaz dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu
www.nowodworski.pl oraz w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Nowym
Dworze Mazowieckim, zwanym dalej Starostwem.

§ 2. 1. "Mapę aktywności NGO" opracowuje i aktualizuje komórka organizacyjna Starostwa
odpowiedzialna za realizację zadań powiatu wynikających z przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, która prowadzi ewidencję organizacji pozarządowych.

2. Wpis, aktualizacja lub uzupełnienie danych o organizacji dokonywane jest na podstawie
ankiety, stanowiącej załącznik do zarządzenia, dostępnej w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.nowodworski.pl oraz w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. Wykreślenie organizacji pozarządowej z "Mapy aktywności NGO" następuje na podstawie
złożonego przez organ powołany do reprezentowania organizacji dokumentu o likwidacji.

4. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z organizacją pozarządową przez
okres 2 lat od daty ostatniej aktualizacji danych, organizacja pozarządowa podlega
wykreśleniu z "Mapy aktywności NGO".
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5. Procedura aktualizacji "Mapy aktywności NGO" jest prowadzona w cyklu rocznym
i powinna być zakończona do końca pierwszego kwartału każdego roku.

§ 3. Dane zawarte w "Mapie aktywności NGO" wykorzystywane są przez komórki
organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu do prowadzenia działań
informacyjnych i konsultacji, a w szczególności do:

1) informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla
organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez powiat
nowodworski;

2) konsultowania projektu rocznego programu współpracy;
3) konsultowania programów wieloletnich, strategii powiatowych oraz innych projektów

istotnych dla sektora pozarządowego;
4) organizowania spotkań właściwych merytorycznie wydziałów Starostwa oraz

jednostek organizacyjnych powiatu z przedstawicielami organizacji pozarządowych
w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie
wzajemnej współpracy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi powiatu nowodworskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Niescior i Z. wóll~~kl S.C. \V Pułtusku

!;Ź:..:~· (-
Dominik j.ogocelskl

prcn:-/jik
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 36/2013
Starosty Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 20131'.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Ul. Ignacego Paderewskiego lB; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (22) 765-32-00; (22) 765-32-02; fax (22) 765-32-01
e-mail starosta.wnd@powiatypolskie.pl;sekretariat@nowodworski.p!

www.nowodworski.pl

Formularz identyfikacyjny organizacji pozarządowej - ankieta aktualizacji danych.
Prosimy wypełniać przy pomocy edytora tekstu lub czytelnie drukowanymi literami

Dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane do aktualizacji mapy aktywności organizacji pozarządowych dzialajqcych na
terenie powiatu nowodworskiego.
Mapa aktywności NGO jest publikowana na stronie internetowej powiatu nowodworskiego 1\·"iD!'JIQ!fUIbvors.M1J./

Formularz prosimy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
05-fOO Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B
lub na adres e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

ANKIETAAKTU.NLIZACJI DANYCH

(nazwa organizacji)

I .

10D - ODO .
i (kod pocztowy)

adres e-mail: .

ADRES ORGA.NIZACJI ......KONTAKT

(imię i nazwisko osoby do kontaktu)

(ulica, numer budynku)

telefon: .

Ifax: ,1

1
strona www: , "

I ........•........... {dni ; godziny ~~~~d~~~~;;)'".. ... . ,., " .., I

I . . . . . . . i;d~;d~;;,;;;;;d;;;i,:i,~;i,,;;;.;,~';d~;'~;;:;';;'J...~
~~~:~j:RA WNA OR"ANIZACJl* •..... "l
D Stowarzyszenie zwykłe I

! !I D Stowarzyszenie
i Oj' ... " l'I Inne.jakie? .

;,',:, ·······1
i•• • ....J

(miejscowość)

~-----------------------------------------------------------------------------



c-
I * zaznaczyć właściwe --_...··~I
Numer i data rejestracji podmiotu w KRS lub innym*

ORGANIZACJA i-----------------
TAK od kiedy?

NIE

* podać nazwy rejestru

r----~-----------------------------~----------------~

f--=:-::--:-----~---::------~------------------------------------~------------.-------

~~~~~~~----,-------,--------,----------------
imię inazwisko funkcja w organizacji nr telefonu e-mailf---------"-----------+---------'~----~--~-_l__---------_I___----.--.-------.- --.-

:~I,---------+------------+--------+~---=---=-j
i II------------+----------+--------If----~---------------------~

:.ZAKREsnZIALALN()Śt8Jł@R.GANIZACJI ------------------j
I

I pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

działalność na rzecz integracji j reintegracji zawodowej i społecznej osób
wykluczeniem społecznym;

działalność charytatywna;
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz

świadomości narodowej, obywatelskieji-kulturowej;
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
ochrona ipromocja zdrowia;
działania na rzecz osób niepęłriosprawnych;
promocja zatrudnienia! aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy l

zwolnieniem z pracy;
działalność na rzecz równychpraw kobiet i mężczyzn;

J działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalność v/spomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalność\Nspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

-, nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
wypoczynek dzieci i młodzieży;

" kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury idziedzictwa narodowego;
wsieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
turystyka ikrajoznawstwo;
porządek ibezpieczeństwo publiczne;
obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także cztarania

v/spomagające rozwój demokracji;
ratownictwo iochrona ludności;

oraz

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz



1=_"'1'pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w k~~~jui-;;-g~~~~;'~~~:"'-l
h - -. hr k r Iupowszec nianie l oc ona praw onsumentow; I

:=J działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między I
społeczeństwami;
..J promocja i organizacja wolontariatu;
J pomoc Polonii iPolakom za granicą;

i działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
j promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą:
'1 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
dziecka;

ochrony pra\\f

J przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
J działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 'w m-L 3 ust 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
_.. J Inne --jakie: o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• ' •• ,.,., •.• ".

* ZaZJiaCZVĆ właściwe

DZJfAłLAlLNOŚĆ '~;,i;,'(
IProsimy o zamieszczenie krótkiej charakterystyki działalności organizacji,

1._s.~c~t~~~~~~Ch~~:~~ntP+': do~tÓ~~~~~iała~~:_~_~_~i_~ro~ane_. __.__

je}-g-ło-''],-vn-'!C-h<~~1

- .... 1
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l
I
I

'1
I

Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą (jaka)?

I

I
II"~"M_' • •. --------- .•--""".- ..----- --~----- .. -------.--.- ..-.---- ..-.--.- - ..--~---- -

I Data wypełnienia ankiety:

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących organizacji pozarządowych, na podany w karcie adres
e-mail organizacji .

. Wyrażamy zgodę na wykorzystanie (przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie) zamieszczonych vy karcie
informacji na potrzeby stworzenia MAPY AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, udostępnionej na
stronic www.nowodworski.pl.

r-----
I

I
I
I pieczątka oraanizacjiL- __. -,,-, l

----_·_----1
I

podpis osoby upoważnionej do :;,kbJani~~ I
oswiadczeń woli \"1 imieniu (?:'I.~~~~~~-,i.L'__P._--1


