
ZARZĄDZENIE NR 104/2011
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 04 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie procedury aktualizacji 
„Żarowskiego Banku Informacji o organizacjach pozarządowych”, 
działających w gminie Żarów.

 Na  podstawie  art.  7  ust.  1  pkt  19  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  „o 

samorządzie  gminnym”  (Dz.  U.  z  2001r.  Nr.142,  poz.  1591  z  późn.  zm.),  w 

związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie” (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536)oraz §1 pkt 1 

ppkt 4) uchwały nr XLIV/273/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 grudnia 

2005  roku  w  sprawie  Karty  Współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 125/09 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 października 

2009 roku w sprawie:  procedury aktualizacji  „Żarowskiego Banku Informacji  o 

organizacjach  pozarządowych”,  działających  w  gminie  Żarów  wprowadza  się 

następujące zmiany:

1. We wszystkich paragrafach słowo „referat” zastępuje się słowem „pracownik”.

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Wykonanie zarządzenia powierzam p. Agnieszce Szykownej – insp. ds. obsługi 

Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy „o samorządzie gminnym” oraz art. 5 

ust. 1 ustawy „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, działalność 

organów administracji  publicznej  w  sferze  zadań publicznych  zaspokajających 

zbiorowe  potrzeby  społeczności  odbywa  się  w  szczególności  w  oparciu  o 

współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zatem Burmistrz wykonując zadania 

gminy określone przepisami prawa, w celu zharmonizowania działań, sprawnego 

przepływu  informacji,  nawiązania  stałych  i  lepszych  kontaktów  samorządu  z 

organizacjami  pozarządowymi  opracował  procedurę  aktualizacji  „Żarowskiego 

Banku o organizacjach pozarządowych” działających na terenie gminy Żarów.

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w 

Żarowie  w  dniu  20  stycznia  2011  roku  zmiana  niniejszego  Zarządzenia  jest 

uzasadniona.
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