
Zarządzenie Nr 104/2021 

Burmistrza Leśnej  

z dnia 19 marca 2021r. 
w sprawie: powołania pełnomocnika ds. wolontariatu w Urzędzie Miejskim w Leśnej.  

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33  ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się Panią Joannę Świerk na pełnomocnika ds. wolontariatu w Urzędzie Miejskim 

w Leśnej. 

§ 2. 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności: 

1) propagowanie idei wolontariatu, 

2) współpraca ze szkołami w celu szerzenia idei wolontariatu, 

3) pozyskiwanie darczyńców, 

4) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi, 

5) organizowanie zbiórek rzeczowych i dystrybucja darów dla osób i rodzin 

potrzebujących pomocy, 

6) określanie programu działań wolontarystycznych oraz  struktury organizacyjnej 

wolontariatu, prowadzenie dokumentacji działań wolontarystycznych w 

szczególności sprawozdań z przeprowadzonych zbiórek, 

7) tworzenie bazy danych odbiorców usług wolontarystycznych, 

8) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy innych ludzi oraz wzbudzanie jej 

aktywności w zakresie niesienia pomocy potrzebującym, 

9) uaktywnienie społeczności lokalnej gminy w zakresie dostrzegania problemów 

innych ludzi, kształtowanie podstaw wolontariackich, 

10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

11) integracja społeczności lokalnej, 

12) tworzenie partnerstwa wokół wspólnych spraw 

13) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez: 

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  

b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, 

c) aktywizację społeczności lokalnej, 

d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

e) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych zaangażowanych 

w wolontariat, 

f) poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

g) działania na rzecz integracji i współpracy podmiotów polityki lokalnej aktywnych 

w sferze pożytku publicznego i zadań publicznych. 

§ 3. 

Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w §2 podlega Burmistrzowi 

Leśnej 



§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wolontariatu. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Szymon Surmacz 

Burmistrz Leśnej 

                                                                                                                           /-podpisano elektronicznie/ 


