
 

      
      
     Zarządzenie Nr 204 / 2013  
     Prezydenta Miasta Kalisza 
     z dnia 7 maja 2013r. 
 
w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania i aktualizacji „Mapy aktywno ści 
organizacji i innych podmiotów pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza   
 
 
Na podstawie § 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu  
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 
1 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Kaliszu (ze zm.) zarządza się, co następuje: 
 
      § 1. 

Wprowadza się procedurę monitorowania i aktualizacji „Mapy aktywności organizacji i 
innych podmiotów pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza”.  
 
      § 2.  

1. „Mapa aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych działających na 
terenie Miasta Kalisza” -  w dalszej części zwaną „mapą aktywności ngo” – jest 
zbiorem danych o kaliskich organizacjach pozarządowych.  

2. Monitorowanie i aktualizacja zbioru danych, o których mowa w ust.1 ma zapewniać 
uzyskiwanie informacji pełnej i bieżącej, o organizacjach i innych podmiotach 
pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza. 

3. Informacje o organizacji pozarządowej zawarte  w mapie aktywności ngo obejmują: 
a) nazwę organizacji, 
b) dane teleadresowe 
c) status prawny organizacji  
d) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, 
e) informacje o zakresie statutowych działań organizacji. 

4. Mapa aktywności ngo jest zbiorem informacji, który spełnia poniższe funkcje: 
 a)  informacyjną: 

- pozwala na orientację w zakresie rozmiaru i charakteru działalności prowadzonej         
przez podmioty sektora pozarządowego, 
-  określa zakres rodzaju usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności, 
-  umożliwia  wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności.  

b) promocyjną: jest narzędziem rozwoju i promocji lokalnej oferty usług sektora 
pozarządowego, zwłaszcza w obszarach: promocji zdrowia, przeciwdziałania 
patologiom społecznym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, 
turystyki, pomocy społecznej itp. 

c) organizacyjną: 
- stanowiąc źródło podstawowych danych na temat podmiotów sektora 

pozarządowego usprawnia pracę instytucji publicznych i ułatwia kontakty 
z przedstawicielami tych organizacji, 

-   umożliwia pełniejsze wykorzystanie przez Miasto zasobów organizacji, 
- przyczynia się do umacniania praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

ważnych projektów społecznych.  
 
 



 

5. Mapa aktywności ngo dostępna jest w formie papierowej w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kaliszu oraz elektronicznej na stronie www.kalisz.pl  

 
      § 3. 

1. Monitorowanie mapy aktywności ngo. 
a) monitorowanie jest procesem obejmującym systematyczne gromadzenie 

i analizowanie ilościowych i jakościowych informacji o kaliskich 
organizacjach i innych podmiotach pozarządowych, 

b) celem monitorowania jest zapewnienie rzetelności gromadzonych danych, 
bieżące wykrywanie niezgodności oraz ich korygowanie, 

c) monitorowanie bazy danych służy ocenie aktywności sektora ngo, 
d) proces monitorowania bazy danych określa Załącznik nr 1–Wskaźniki 

monitorowania mapy ngo, 
e) monitorowanie należy do zakresu Wydziału Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, 
f) wspierającą formę monitorowania realizują inne Wydziały merytoryczne – 

współpracujące z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z zakresem 
wskazanym w  załączniku nr 1.   

2. Aktualizacja mapy aktywności ngo. 
a) odpowiedzialnym za pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych dla 

prowadzenia aktualizacji mapy aktywności ngo jest Wydział Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, 

b) aktualizacja mapy aktywności dokonywana jest na podstawie informacji 
składanych przez merytoryczne wydziały, organizacje pozarządowe lub organy 
doradcze Prezydenta Miasta Kalisza, a w szczególności: 
- wniosek organizacji pozarządowej o wpis do mapy aktywności ngo, 
stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,  
- ankietę aktualizacji mapy aktywności ngo, stanowiącą Załącznik Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia, 
-  wewnętrzną sprawozdawczość, 
- dane przekazywane pracownikom Urzędu Miejskiego przez organizacje 
pozarządowe poprzez informacje pisemne lub elektroniczne 
-  inne formy, w tym wyniki badań ankietowych. 

c) modyfikację danych mapy aktywności ngo opracowuje i wdraża Wydział 
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu w miarę 
uzyskiwanych danych, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 
informacji. 

3. Sprawozdanie z monitorowania i aktualizacji mapy aktywności ngo. 
a) sprawozdanie obejmuje stan faktyczny na dzień 31 marca każdego roku,    

zgodnie z załącznikiem nr 1-Wskaźniki monitorowania mapy aktywności ngo. 
b) sprawozdanie sporządza Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 

Urzędu Miejskiego w Kaliszu we współpracy z wydziałami merytorycznymi 
na podstawie wskaźników wymienionych w załączniku nr 1 i przedkłada 
Prezydentowi Miasta Kalisza. 

c) sprawozdanie jest zamieszczane na stronie internetowej miasta Kalisza  
 
      § 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych  
i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego. 
 
       
       



 

      § 5. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 
      § 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 



 

 
ZAŁ ĄCZNIK NR 1–WSKA ŹNIKI MONITOROWANIA MAPY AKTYWNO ŚCI NGO 
 
 
L.P. WSKAŹNIK  ŹRÓDŁO DANYCH  

1. Liczba nowych 
podmiotów/organizacji 
zarejestrowanych  

Sprawozdania 
Urząd Miejski - 

1. rejestr prowadzony przez Wydział Spraw Społecznych 
i Mieszkaniowych w zakresie stowarzyszeń 
rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
oddziałów stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych. 

2. ewidencja Prezydenta Miasta Kalisza prowadzona 
przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. 

3. dane nt. Fundacji gromadzone przez Wydział Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych ( na podstawie 
informacji otrzymywanych z Krajowego Rejestru 
Sądowego) 

2. Liczba podmiotów/ 
organizacji 
wyrejestrowanych 

Sprawozdania 
Urząd Miejski - 

1. rejestr prowadzony przez Wydział Spraw Społecznych 
i Mieszkaniowych w zakresie stowarzyszeń 
rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
oddziałów stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych. 

2. ewidencja Prezydenta Miasta Kalisza prowadzona 
przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. 

3. dane nt. Fundacji gromadzone przez Wydział Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych ( na podstawie 
informacji otrzymywanych z Krajowego Rejestru 
Sądowego) 

3. Liczba organizacji, które 
uzyskały status organizacji 
pożytku publicznego  

Lista prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej ( www.mpips.gov.pl ) 

4. Łączna liczba organizacji 
znajdujących się w mapie 
aktywności ngo  

Mapa aktywności ngo 
Urząd Miejski – Wydział Spraw Społecznych i 
Mieszkaniowych  

5. Liczba nowych organizacji 
wpisanych do mapy 
aktywności ngo 

Wnioski  
• organizacje pozarządowe 

6. Liczba organizacji, które 
dokonały zmian 
teleadresowych lub 
statutowych 

Urząd Miejski  
• wydziały merytoryczne 

Informacje 
• organizacje pozarządowe 

7.  Liczba organizacji 
wykreślonych z mapy 
aktywności ngo 

Informacje 
• Urząd Miejski – wydziały merytoryczne 
• organizacje pozarządowe 
• inne  

 
 



 

          Załącznik nr 2  
 
 
        …............................................. 
               (miejscowość i data) 
…............................................. 
( nazwa / pieczęć organizacji) 
 
 
 
     
      Urząd Miejski  
      Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 
      ul. Kościuszki 1A 
      w Kaliszu 
 
 
 
 
     W N I O S E K 
 
 
Działając w imieniu organizacji pozarządowej p.n. …..................................................... 
 
…....................................................................................................................................... 
wnoszę o wpis w/w organizacji do „Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów 

pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza” prowadzonej przez Wydział 

Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ….............................................................. 
      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 
                   organizacji pozarządowej) 

 
 
 

w załączeniu: 
Tabela -  dane do „Mapy aktywności”  

 
 

         
          



 

Tabela - Dane do „Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych 
działających na terenie Miasta Kalisza” 

 
 
Nazwa organizacji/podmiotu 
 

 

Adres 
(miejscowość, kod pocztowy, 
ulica, nr)  

 

Telefon kontaktowy/ Fax 
 

 

E-mail Strona www  
Adres elektroniczny 
   

 
Status prawny organizacji 

□ stowarzyszenie 
□ fundacja 
□ stowarzyszenie zwykłe 
□ oddział stowarzyszenia, 

jednostka terenowa 
□ stowarzyszenie kultury 
    fizycznej  

□  związek sportowy  
□ związek stowarzyszeń  
□ organizacja kościelna 
□ federacja organizacji pozarządowych 
□ inna forma organizacyjna (podać jaka) 
    …........................................................ 

Czy organizacja posiada status 
organizacji pożytku 
publicznego ? 

 
□  tak                              □ nie 

 
Cele statutowe 
(zgodnie ze statutem) 

• ….......................................................................................... 

•  .............................................................................................. 

• …........................................................................................... 

• …........................................................................................... 

• ….......................................................................................... 

Imię i nazwisko Funkcja w organizacji Tel. kontaktowy  
Władze organizacji  
 1. …............................... 

2. …....................................... 

3. …....................................... 

4. …....................................... 

 

…........................... 

…......................... 

…......................... 

….......................... 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…......................... 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej/ osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 
organizacji pozarządowej  
 

• ….................................................................................... 

• ….................................................................................... 

• ….................................................................................... 

Czy jednostka terenowa/ 
oddział stowarzyszenia 
posiada pełnomocnictwo do 
reprezentacji ? 

dot. tylko jednostek terenowych i oddziałów stowarzyszeń 
 
□  tak                              □ nie  

Data i podpis zgłaszającego   



 

 

 
  Załącznik nr 3 

 
Ankieta aktualizacji „Mapy aktywno ści organizacji i innych podmiotów 

pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza” 
 
 
Nazwa organizacji/podmiotu 
 

 

 
Adres organizacji   
 

 

Zakres zmiany: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz tele-adresowych zawartych w tym 
dokumencie dla potrzeb publikacji Mapy aktywności (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późń. zm.)  

Data  Imię i nazwisko 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


