ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-12/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zasad informowania oraz aktualizacji elektronicznej bazy informacji
o organizacjach pozarządowych działających na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Mapy rudzkich
NGO”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 7 ust.2 Uchwały nr 1199/LXXII/2010
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rok 2011

zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu wzmocnienia partnerstwa i jawności postępowania w zakresie wzajemnego
informowania oraz aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organizacjach pozarządowych
wprowadza

się

zasady

informowania

oraz

aktualizacji

elektronicznej

bazy

informacji

o organizacjach pozarządowych działających na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Mapy rudzkich NGO”.

§ 2. 1. System wzajemnego informowania się o planowanych działaniach tworzą następujące
elementy:
1) strona internetowa rudzkich organizacji pozarządowych, zwana „Stroną rudzkich NGO”
mieszcząca się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Ruda Śląska, zawierająca m.in.:
a) aktualne informacje i komunikaty,
b) aktualny wykaz rudzkich organizacji pozarządowych, tzw. „Mapa rudzkich NGO”,
c) istotne dla działania organizacji akty prawne,
d) wzory formularzy,
e) informacje o konkursach miejskich, regionalnych, krajowych, innych,
f) przydatne linki,
2) baza adresów e-mailowych słuŜąca do bieŜącego przepływu informacji,
3) comiesięczna strona w tygodniku lokalnym, zawierająca komunikaty oraz informacje
o działalności statutowej rudzkich organizacji,
4) roczne sprawozdania z merytorycznej działalności składane przez same organizacje.
2. Za przekazywanie informacji z Urzędu Miasta do organizacji pozarządowych odpowiada
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, zwany dalej Pełnomocnikiem.
3. Informacje o spotkaniach, szkoleniach itp. przekazywane są organizacjom z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Informacje te znajdują się równieŜ na „Stronie rudzkich NGO”
oraz podawane są w miarę moŜliwości za pośrednictwem lokalnych mediów. Organizacje

pozarządowe,

które

nie

podały

adresu

e-mailowego

informowane

są

drogą

pocztową

lub telefoniczną.
4. Organizacje, które podejmują współpracę z samorządem, przekazują informacje
do Pełnomocnika pisemnie, telefonicznie lub na adres e-mailowy: op@ruda-sl.pl

§ 3. 1. „Mapa rudzkich NGO” tworzona jest w oparciu o dane pozyskiwane za pomocą
ankiety, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
1) Ankieta wysyłana jest do organizacji drogą pocztową, poprzez kontakt e - mailowy lub wręczana
bezpośrednio podczas spotkań.
2) Formularz ankiety udostępniony jest w formie pisemnej w Urzędzie Miasta u Pełnomocnika
lub w formie elektronicznej na „Stronie rudzkich NGO”.
3) Ankietę wypełniają organizacje pozarządowe:
a) nowopowstałe,
b) które przeniosły swoją siedzibę do Rudy Śląskiej,
c) które dokonały zmian w strukturze organizacyjnej.
4) Organizacje, które nie dokonały Ŝadnych zmian w strukturze organizacyjnej, a chcą jedynie
przekazać informacje o swoich nowych osiągnięciach, wypełniają tylko część B ankiety.
5) Po wypełnieniu ankiety i pisemnym wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych w niej zawartych
przez Urząd Miasta Ruda Śląska, informację na temat organizacji pozarządowej wprowadza się
do „Mapy rudzkich NGO”.
2. Informacje o nowopowstałych organizacjach, dla których organem nadzoru jest Prezydent
Miasta Ruda Śląska, Pełnomocnik pozyskuje poprzez:
1) postanowienie o wpisie organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
2) zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego Prezydentowi Miasta,
3) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji, za pośrednictwem którego kluby sportowe zgłaszają swoją
działalność Prezydentowi Miasta.
3. Fundacje prowadzące działalność na terenie Miasta mogą składać informacje z własnej
inicjatywy.
4. Wykreślenie organizacji z „Mapy rudzkich NGO” następuje na skutek postanowienia
sądowego o wykreśleniu danej organizacji z rejestru. Informacja o likwidacji lub wykreśleniu danej
organizacji umieszczona zostaje na „Stronie rudzkich NGO” i w prasie lokalnej.
5. „Mapa rudzkich NGO” w formie elektronicznej aktualizowana jest na bieŜąco, w miarę
napływu danych, zaś w formie pisemnej aktualizowana jest z końcem roku kalendarzowego.
6. „Mapa rudzkich NGO” dostępna jest do publicznego wglądu w formie Informatora
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska / Biuro Obsługi Mieszkańców i u Pełnomocnika oraz w formie
elektronicznej na „Stronie rudzkich NGO”.
7. Za aktualizowanie „Mapy rudzkich NGO” odpowiedzialny jest Pełnomocnik.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Organizacji
Pozarządowych.

§ 5. Traci moc:
1. Zarządzenie Nr SOR.ORG.0151-7/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05 lutego 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organizacjach
pozarządowych funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Mapy rudzkich NGO”.
2. Zarządzenie nr PC.PM.0151-352/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr SOR.ORG.0151-7/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 05 lutego 2007 r. dotyczącego wprowadzenia zasad aktualizacji elektronicznej bazy
informacji o organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Mapy
rudzkich NGO”.
3. Zarządzenie Nr SOR.ORG.0151-8/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 lutego 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta
Ruda Śląska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

załącznik do zarządzenia nr
SP.PM.0151-12/10
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 31 grudnia 2010 r.
ANKIETA AKTUALIZUJĄCA DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA / część A /
Nazwa organizacji:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Data rejestracji: ........................................ KRS/nr rejestru: ....................................................
Adres siedziby:
Miejscowość ...................................... kod ........................ ulica ............................................
tel ......................... fax ......................... e-mail ............................. www ..............................
Zarząd funkcja, imię i nazwisko, tel. domowy/tel. komórkowy/e-mail)
1 ......................................................................................................................................
2 ......................................................................................................................................
3 ......................................................................................................................................
Kontakt:
Osoba do kontaktu ............................................................... tel ............................................
Miejscowość ........................................ kod .................. ulica ................................................

Główne cele statutowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Obszary działań organizacji (Proszę podkreślić cel wiodący i zaznaczyć najwyŜej 3 pola)
Edukacja / nauka

Pomoc społeczna

Seniorzy

Kultura i sztuka

Profilaktyka uzaleŜnień

Współpraca międzynarodowa

Zdrowie

Sport i rekreacja

Społeczeństwo obywatelskie

Turystyka

Osoby Niepełnosprawne

Hobby

Ekologia

Dzieci i młodzieŜ

Inne (jakie?)

Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ankiecie przez Urząd Miasta
Ruda Śląska.
............................................
data, miejscowość

...................................
podpis

OPIS REALIZOWANYCH PROJEKTÓW /część B/
Cel Projektu

Koszt Projektu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Źródło Finansowania …………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Czas trwania Projektu …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Krótki opis działań w ramach projektu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Efekty
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cel Projektu

Koszt Projektu ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...
Źródło Finansowania …………………………………………………………………………………………………………….……….. …………………...
Czas trwania Projektu …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Krótki opis działań w ramach projektu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................

Efekty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ankiecie przez Urząd Miasta
Ruda Śląska.
............................................
data, miejscowość

...................................
podpis
PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

