
Zarządzenie Nr  169   /2011
Burmistrza Wołomina

z dnia  22 września 2011 r.

w  sprawie  utworzenia  zbioru  danych  o  podmiotach  działających  w  sferze  pożytku 
publicznego, na rzecz mieszkańców Gminy Wołomin.   

  Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ,
 zarządza się, co następuje;

§ 1
W celu  systematycznego dostarczania  aktualnej  informacji  o  podmiotach  działających w sferze 
pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Wołomin, tworzy się bazę danych o nazwie 
" Baza pomiotów sektora pozarządowego", zwaną  dalej "Bazą".

  § 2
1. Baza jest zbiorem danych, o podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego,  

o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), których 
działalność dotyczy Gminy Wołomin.

2. Baza prowadzona jest w formie elektronicznej,  na stronie internetowej www.um.wolomin.org  
i jest powszechnie dostępna.

  § 3
Baza zawiera następujące dane o podmiotach:
1) pełną nazwę,
2) formę organizacyjno-prawną,
3) dane adresowe i kontaktowe, 
4) informacje o zakresie statutowych działań,
5) informacje o realizowanych projektach.

 § 4
1. Wpisu  do  Bazy dokonuje się na wniosek podmiotu.
2. Podmiot wpisany do Bazy, zobowiązany jest raz w roku dokonać aktualizacji danych.
3. Aktualizacji o której mowa w ust. 2  dokonuje się do 30 listopada br.
4. Wykreślenie  podmiotu  z  Bazy,  następuje  na  wniosek  podmiotu  lub  w  przypadku 

bezczynności podmiotu,  na  dwukrotne  wezwanie do aktualizacji  danych.

 § 5
Do wpisu oraz  aktualizacji danych o których mowa w § 4, stosuje się druk stanowiący załącznik 
do  niniejszego  zarządzenia,  dostępny  w  formie  elektronicznej  na  stronie  internetowej 
www.um.wolomin.org  ,     oraz  w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca.

 § 6
1. Bazę  prowadzi komórka ogranizacyjna Urzędu,  właściwa do współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.
2. Bazę w wersji  podstawowej  tworzy się do 30 listopada 2011 r. 

http://www.um.wolomin.org/
http://www.um.wolomin.org/
http://www.um.wolomin.org/
http://www.um.wolomin.pl/
http://www.um.wolomin.pl/


 §  7
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Organizacji  i  Komunikacji 
Społecznej.

§ 8
 Tracą moc Zarządzenia:

1. Nr 151/05  Burmistrza Wołomina  z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia procedury 
aktualizacji  „Mapy aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Gminy 
Wołomin."

2. Nr  152/05  Burmistrza  Wołomina  z  dnia  25  sierpnia  2005  r.  w  sprawie  procedury 
informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi dokumentów strategicznych dla 
gminy  z  wykorzystaniem  "Mapy  aktywności  organizacji  pozarządowych  i  inicjatyw  na 
terenie gminy Wołomin".

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wołomina

(-) Ryszard Madziar


