ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru organizacji pozarządowych mających siedzibę na
terenie Gminy Szczucin.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U.2016.446) w związku z realizacją Uchwały NR XI/134/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30
października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami
pozarządowymi na lata 2015 – 2018" zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W celu rozwoju dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a gminą, wsparcia
realizacji zadań informacyjnych organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin oraz
współpracy promocyjnej przy realizacji przedsięwzięć w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin, zwanym dalej
Urzędem prowadzony będzie Rejestr Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin,
zwany dalej Rejestrem.
2. Rejestr jest prowadzony w ramach „Szczucińskiego Portalu Aktywnych” dla organizacji pozarządowych.
3. Przez pojęcie - organizacja pozarządowa - należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. 2016.239 z późn. zm.).
4. Rejestr prowadzony jest w wersji elektronicznej przez Referat Promocji i Rozwoju Urzędu.
§ 2. 1. Wpis do Rejestru jest dobrowolny, bezpłatny i otwarty dla wszystkich organizacji pozarządowych
mających swoją siedzibę i działających na terenie Gminy Szczucin.
2. Organizacje pozarządowe, które realizują zadania w ramach umów zawartych z Gminą Szczucin są
zobowiązane do dokonania wpisu w Rejestrze.
3. Wpisu dokonuje się na wniosek złożony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
zgłaszanej organizacji. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do właściwej rubryki rejestru danych i informacji, o których
mowa w § 3.
5. Za dane zawarte w zgłoszeniu odpowiedzialność ponosi zgłaszający.
6. Zgłoszenie należy dostarczyć pisemnie lub elektronicznie.
7. Prowadzący Rejestr zastrzega sobie możliwość weryfikacji przesłanych elektronicznie zgłoszeń z
wyłączeniem tych podpisanych podpisem elektronicznym.
§ 3. Rejestr zawierać będzie następujące informacje:
1) Pełną nazwę organizacji;
2) Adres siedziby;
3) Adres do korespondencji, kontakt telefoniczny, adres email i adres strony www;
4) Dane identyfikacyjne jednostki;
5) Imiona i nazwiska przedstawicieli władz organizacji;
6) Zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia organizacji;
7) Datę aktualizacji danych.
§ 4. 1. Rejestr zostanie udostępniony poprzez:
1) Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) Wydanie odpisu lub umożliwienie pobrania danych w godzinach urzędowych w Referacie Promocji i Rozwoju.
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2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu publikowane są dane z Rejestru, w szczególności:
1) Data wpisu do rejestru;
2) Pełna nazwa organizacji;
3) Adres do korespondencji, kontakt telefoniczny, adres email i adres strony www;
4) Dane identyfikacyjne organizacji;
5) Zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia organizacji.
3. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. 1. Wpis do Rejestru oraz jego aktualizacja dokonywana jest na bieżąco na podstawie zgłoszenia, zgodnie z
zapisami § 2.
2. Nadzór nad Rejestrem sprawuje wyznaczony pracownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu.
3. Wykreślenie z Rejestru następuje na wniosek organizacji lub z urzędu z chwilą podjęcia informacji o
zaprzestaniu przez nią działalności.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu.
§ 7. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 8. Traci moc Zarządzenie nr 0050.1.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 28 grudnia 2011
roku w sprawie: utworzenia i aktualizacji rejestru organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających
swą siedzibę i działających na terenie Gminy Szczucin.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.25.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Wzór
Rejestr Organizacji Pozarządowych
mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin.
ZGŁOSZENIE DO REJESTRU
1. Pełna nazwa organizacji:
………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….
2. Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………….
3. Adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….
4. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….
5. Adres e-mail: …………………………………..
6. Adres www:…………………………………………
7. Dane identyfikacyjne jednostki:
Numer w KRS lub innym rejestrze ………………………………….
REGON…………………………………………………………..
NIP…………………………………………………………………
8. Data wpisu do rejestru: ……………………………………………………………………….
9. Status organizacji pożytku publicznego* :
□ posiada
□ nie posiada
10. Liczba członków: ………….
11. Podstawowy zakres działania (proszę zaznaczyć jeden – najważniejszy)*
□ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
□ działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
□ działalność charytatywna
□ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
□ działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
□ ochrona i promocja zdrowia
□ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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□ promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy
□ działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
□ działalność na rzecz osób starszych
□ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
□ działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
□ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
□ nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
□ wypoczynek dzieci i młodzieży
□ kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
□ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
□ ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
□ turystyka i krajoznawstwo
□ porządek i bezpieczeństwo publiczne
□ obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
□ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji
□ ratownictwo i ochrona ludności
□ pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
□ upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
□ działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
□ promocja i organizowanie wolontariatu
□ pomoc Polonii i Polakom za granicą
□ działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
□ promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
□ działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
□ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
□ działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w
zakresie powyższych obszarów
□ inne.............................................................................................................................................
12. Szczegółowy zakres działania:
..…………….………………………………………………………………………….……….………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
data i podpis osoby upoważnionej
* właściwe zaznaczyć
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.25.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Wzór
Rejestr Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin.
L.p.

Data wpisu do
rejestru

Pełna nazwa organizacji
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Siedziba
i adres
organizacji

Dane identyfikacyjne
organizacji

Zakres działalności, doświadczenia
i osiągnięcia organizacji
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