ZARZĄDZENIE Nr 5010/2014
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 07 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia ”Polityki informacyjno - promocyjnej Gminy Miasto
Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw
obywatelskich”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)
oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (Zarządzenie Nr 546/2011
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 czerwca 2011 roku ze zm) - zarządza się, co
następuje:

§1
Wprowadzam Politykę informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich, która stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka ds.
Organizacji Pozarządowych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka
Nr 5010/2014 z dnia 07 października 2014r.

Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich

Komunikowanie się z mieszkańcami, a w szczególności informowanie ich przez samorząd
lokalny o różnych kwestiach związanych z życiem we wspólnocie samorządowej to
lokalna polityka informacyjna. Polityka ta leży u podstaw sprawnego i efektywnego
funkcjonowania samorządu lokalnego.
Podejmowane przez władze samorządowe działania na rzecz mieszkańców, a w
szczególności na rzecz działających w jego granicach administracyjnych organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich stanowią jeden z
podstawowych filarów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wymiana
wzajemnych pomysłów powinna stanowić ramy funkcjonowania trzeciego sektora w
społeczności lokalnej jaką jest Gmina Miasto Płock.
Polityka informacyjno - promocyjna uwzględnia wzajemność informacji, jej przepływu i
rozpowszechniania. W ramach polityki realizowanej wobec organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych czy inicjatyw obywatelskich Prezydent Miasta Płocka stara się
docierać do każdego mieszkańca z informacją uwzględniającą:
− odpowiednio wczesny przekaz, umożliwiający właściwe wykorzystanie przekazywanej
informacji,
− liczne i zróżnicowane możliwości dystrybucji informacji,
− rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem różnorodnych nośników informacji,
− możliwość uzyskania informacji zwrotnej poprzez przeprowadzanie ewaluacji polityk i
programów społecznych,
− jasność przekazu oraz zrozumiała formę komunikacji z mieszkańcami Miasta Płocka
zrzeszonymi w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych czy inicjatywach
obywatelskich.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
1. Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Płocka oraz jego
Zastępców;
2. Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3. Mieście – rozumie się przez to Gminę Miasto Płock;
4. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Płocka;
5. Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Płocka;
6. Organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację pozarządową i
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7. Grupie nieformalnej – rozumie się przez to typ niesformalizowanej grupy
społecznej składającej się z minimum 3 osób mających na celu organizację z góry
założonego przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej.

Rozdział 2
Cele polityki
§2
Ogólnym celem polityki informacyjno - promocyjnej
Gminy-Miasto Płock jest
udostępnienie społeczności lokalnej, tworzącej organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne, inicjatywy obywatelskie za pośrednictwem mediów oraz strony internetowej
Urzędu informacji o planowanych i podjętych działaniach samorządu oraz wynikach
przeprowadzonych konsultacji społecznych.
§3
Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki:
1. Budowaniu zintegrowanej społeczności lokalnej.
2. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
3. Włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji.
4. Budowaniu pozytywnego wizerunku miasta.

Rozdział 3
Komunikacja wewnętrzna
§4
Informacje o wydarzeniach planowanych i podjętych działaniach samorządu wobec
organizacji pozarządowych oraz wydarzeniach związanych z ich działalnością są
przekazywane przez kierowników komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych
do Zespołu Spraw Medialnych, którego pracownicy dokonują analizy otrzymanych
informacji, w razie potrzeby występując o uzupełnienie bądź dodatkowe wyjaśnienia.

§5
Informacje, o których mowa w § 4 kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek
organizacyjnych przekazują po przedstawieniu ich Pełnomocnikowi.

§6
Kierownik Oddziału Informacji Miejskiej decyduje o przekazaniu zebranych informacji
mediom lub na stronę internetową Urzędu.

§7
1. Kierownik Oddziału Informacji Miejskiej wyraża zgodę na umieszczenie na stronie
Urzędu wszelkich informacji dotyczących podejmowanych przez samorząd działań
wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich.
2. Zgody nie wydaje się w sytuacji umieszczenia informacji dla ogółu mieszkańców o
działaniach, które miały miejsce w przeszłości, a podanie do publicznej wiadomości
tych informacji ma charakter tylko komunikatu.

§8
Za spójność i kompletność informacji odpowiada Kierownik Oddziału Informacji Miejskiej.

§9
W przypadku, gdy informacja zawiera dane osobowe, Kierownik Oddziału Informacji
Miejskiej podejmuje decyzję o dopuszczalności publikacji tych danych na gruncie

obowiązujących przepisów prawa oraz dokonuje weryfikacji poprawności tych danych w
oparciu o posiadane dokumenty źródłowe.

Rozdział 4
Wspólna wymiana informacji
§ 10
1. Pełnomocnik prowadzi w swoim zakresie stronę internetową będącą głównym źródłem
informacji o działaniach podejmowanych przez władze samorządowe na rzecz
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich.
2. Bez względu na fakt prowadzenia ww. strony internetowej ważne, z punktu widzenia
funkcjonowania organizacji pozarządowych i ww. grup informacje rozpowszechniane
są w każdy inny sposób po zgłoszeniu ich przez Pełnomocnika do Kierownika Oddziału
Informacji Miejskiej, który podejmuje decyzje w przedmiocie formy i sposobu podania
informacji dla opinii publicznej.
§ 11
Pełnomocnik na swojej stronie internetowej prowadzi kalendarz imprez organizowanych
przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz inicjatywy lokalne w formie
otwartej, gdzie podmioty te mogą umieszczać informacje o organizowanych przez siebie
wydarzeniach.
§ 12
Pełnomocnik może udostępniać informacje o współpracy samorządu z organizacjami,
grupami nieformalnymi oraz inicjatywami obywatelskimi w każdy dowolny sposób
sporządzając z tych działań stosowny dokument świadczący o udzieleniu takiej
informacji.
§ 13
Organizacja pozarządowa czy inna grupa osób, która informuje społeczność lokalną o
współpracy z Miastem zobowiązana jest przesłać do Zespołu Spraw Medialnych treść
publikowanej informacji.
§ 14
1. Do publikacji na różnych nośnikach i w różny sposób wszelkich informacji o współpracy
organizacji pozarządowych i grup, o których mowa w niniejszym dokumencie z
samorządem nie wymaga się zgody Kierownika Oddziału Informacji Miejskiej z
wyjątkami przewidzianymi w umowach zawieranych przez Gminą Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi.
2. Gdy w sprawach wspólnej wymiany informacji ma zastosowanie odrębna ww. umowa
należy stosować się do jej zapisów.
§ 15
Za jakość i treść informacji, którą rozpowszechnia organizacja pozarządowa, grupa
nieformalna czy inicjatywa lokalna pełną odpowiedzialność ponoszą władze tej organizacji
lub osoby fizyczne rozpowszechniające informację.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 16
Przy realizacji polityki informacyjnej Gmina Miasto Płock kieruje się zasadą dostępności
członków organizacji pozarządowych do informacji o wszelkich działaniach, które są
podejmowane dla pełnej realizacji współpracy władz samorządowych z organizacjami
pozarządowymi i innymi grupami mieszkańców.

§ 17
Realizację polityki informacyjnej pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi,
grupami nieformalnymi czy inicjatywami lokalnymi poddaje się okresowej ewaluacji na
wniosek Prezydenta lub Kierownika Oddziału Informacji Miejskiej w drodze zarządzenia
Prezydenta z zachowaniem procedur szczegółowych obowiązujących w tym zakresie.

§ 18
W sprawach wymiany informacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i
innymi grupami, o których mowa powyżej nie ujętymi w niniejszej procedurze decyzję
podejmuje Prezydent na wniosek Pełnomocnika lub Kierownika Oddziału Informacji
Miejskiej.

Prezydent Miasta Płocka

