
                   Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 71 /2020 

                                                                                     Starosty Kieleckiego  

                                                 z dnia  25 maja 2020 r. 

 

Procedura aktualizacji „Mapy aktywności społecznej organizacji pozarządowych 

działających  na terenie Powiatu Kieleckiego”  

 

§ 1. 

1. Niniejsza procedura określa zasady aktualizowania, uzupełniania i wykorzystywania „Mapy 

aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego”, 

zwanej dalej „Mapą aktywności”. 

2. Celem aktualizacji danych zawartych w „Mapie aktywności” jest dostarczenie aktualnych 

informacji mieszkańcom, organizacjom i innym podmiotom o działających na terenie Powiatu 

Kieleckiego  organizacjach pozarządowych. 

3. Aktualizacja „Mapy aktywności” polega na: 

a) zmianie danych organizacji pozarządowych umieszczonych w bazie danych, 

b) dopisaniu lub wykreśleniu danej organizacji. 

4. Dane zawarte w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych wykorzystywane są przez 

komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Starostwa 

Powiatowego w Kielcach do: 

a) informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji 

pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Powiat Kielecki, 

b) konsultowania rocznego programu współpracy, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, 

poz. 688  z późn.zm.), 

c) konsultowania projektów strategii, programów rocznych, wieloletnich oraz innych projektów 

dokumentów Starostwa Powiatowego w Kielcach  istotnych dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Powiatu Kieleckiego. 

§ 2. 

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego 

prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                  

w Kielcach  -  www.powiat.kielce.pl  w zakładce „Organizacje pozarządowe”, na podstawie danych 

dostarczanych przez organizacje pozarządowe oraz Krajowy Rejestr Sądowy. 

 

 

http://www.powiat.kielce.pl/


§ 3. 

 Do dostarczania i aktualizacji danych stosuje się „Formularz identyfikacyjny organizacji 

pozarządowej”, zwany dalej „Formularzem”, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia                   

Nr 71/2020 Starosty Kieleckiego z dnia  25 maja 2020 r., Dokument dostępny jest w formie 

papierowej  w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz        

w formie elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach 

www.powiat.kielce.pl   w zakładce „Organizacje pozarządowe”.  

 

§4. 

1. Zebranie i aktualizacja danych przeprowadzona jest corocznie. Wyznaczony pracownik Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach wysyła drogą korespondencyjną 

(tradycyjną bądź elektroniczną) „Formularz” do organizacji pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Kieleckiego z prośbą o podanie zwrotnej informacji o ewentualnych zmianach danych 

umieszczonych w „Mapie aktywności”. 

2. Procedura aktualizacyjna określona w ust. 1 powinna być zakończona do końca drugiego 

kwartału. 

 

§ 5. 

1. Aktualizacja bieżąca „Mapy aktywności” dokonywana jest w trakcie roku w przypadku: 

a) wpisu do „Mapy aktywności” nowej organizacji pozarządowej, 

b) zmian danych organizacji ujętych w „Mapie aktywności”, 

c) zgłoszenia likwidacji organizacji pozarządowej. 

2. Wpis nowych organizacji do „Mapy aktywności” następuje po złożeniu przez organizacje 

pozarządową- droga korespondencyjną (tradycyjną bądź elektroniczną) wypełnionego 

„Formularza”. 

3. Wykreślenie organizacji pozarządowej z „Mapy aktywności” następuje: 

a) na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu organizacji z rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

b) na podstawie złożonego przez organ powołany do reprezentowania organizacji dokumentu           

o likwidacji, 

c) w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z organizacją pozarządową przez okres        

2 lata od daty ostatniej aktualizacji danych. 

 

Kielce, dnia 25 maja 2020 r.  

http://www.powiat.kielce.pl/

