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I. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GLIWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2011 rok
– konsultacje i uchwalenie

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi określa ramowe zasady
współpracy Samorządu Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi. Poniższe sprawozdanie
powstało przy współpracy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z poszczególnymi
wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz gliwickimi organizacjami pozarządowymi.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Prace nad Programem Współpracy na 2011 rok rozpoczęły się od nadsyłania przez organizacje
pozarządowe propozycji zmian wartych wprowadzenia w dokumencie. 20 września 2010 r.
zorganizowano spotkanie kwartalne „W GCOP przy kawie” poświęcone omówieniu projektu
Programu Współpracy na rok 2011. Następnie w dniach od 17 grudnia do 21 grudnia 2010 r.
opublikowano projekt Programu Współpracy na stronie internetowej Miasta Gliwice, w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach i Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych. Konsultacje zakończyły się spotkaniem 22 grudnia 2010 r., w czasie
którego został zaakceptowany ostateczny kształt Programu Współpracy.
Program Współpracy został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IV/33/2011 z dnia
3 lutego 2011 r.

II. FINANSOWE FORMY WSPARCIA
W roku 2011 gliwicki samorząd przekazał organizacjom pozarządowym łącznie 18 095 954,96 zł
w tym:
Środki przekazane w Środki przekazane w
Wydział Urzędu
Łączna wysokość
trybach
otwartych
Miejskiego
środków
pozakonkursowych
konkursach ofert
Kultury i Promocji
Miasta
Zdrowia i Spraw
Społecznych

2 056 114

5 934 154,99

7 990 268,99

1 615 732

3 513 911,40

5 129 643,40

Edukacji

40 000

4 929 242,57

4 969 242,57

Środowiska

6 800

0

6 800

RAZEM

3 718 646

14 377 308,96

18 095 954,96
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W 2011 r. następujące wydziały Urzędu Miejskiego w Gliwicach: Wydział Kultury i Promocji Miasta
(KP), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZD), Wydział Edukacji (ED) i Wydział Środowiska (ŚR),
zorganizowały łącznie 14 otwartych konkursów ofert.
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Wielkość środków przekazana w trybach innych niż otwarte konkursy ofert:
1. Małe granty: 100 235 zł (Wydział Kultury i Promocji Miasta: kultura fizyczna – 42 040 zł i kultura i
sztuka – 58 195 zł)
2. Patronaty: 53 340 zł (Wydział Kultury i Promocji Miasta)
3. 14 223 733,96 zł zostało przekazane organizacjom w następujących trybach:
• 4 784 800 zł wsparcie finansowe klubów sportowych na podstawie uchwały Rady Miejskiej
nr V/55/2011 (Wydział Kultury i Promocji Miasta),
• 995 779,99 zł na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Wydział Kultury i Promocji
Miasta),
• 4 929 242,57 zł dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach
szkół publicznych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/1064/2010 (Wydział
Edukacji),
• 3 224 272,47 zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych),
• 278 640 zł na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych),
• 10 998,93 zł na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych).
W 2011 r. samorząd gliwicki w sumie podpisał 282 umowy o dofinansowanie, w tym 5 umów
wieloletnich.
Wydział UM
Kultury i Promocji Miasta
Zdrowia i Spraw Społecznych
Edukacji
Środowiska

Liczba umów wieloletnich

Liczba umów
244
33
3
2

0
5
0
0
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Lista zadań priorytetowych wskazanych w Programie Współpracy wraz ze środkami przekazanymi
organizacjom w roku 2011 w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lista zadań priorytetowych

Środki przekazane w
roku 2011

kultura i sztuka

990 164

kultura fizyczna

1 045 950

turystyka i krajoznawstwo

20 000

edukacja i wychowanie

40 000

ekologia

6 800

pomoc społeczna

882 102

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

85 000

ochrona zdrowia
profilaktyka i rozwiązywanie problemów
uzależnień

10 998,93*
648 630

*) środki przekazane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
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III. POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań odbywało się m.in. za pośrednictwem
zespołów złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych
organów administracji publicznej, poprzez konsultacje konkretnych aktów prawnych (informacje
o przeprowadzonych konsultacjach znajdują się w pkt 2). Informacje, dotyczące planowanych przez
Miasto Gliwice działań we współpracy z organizacjami pozarządowymi były przekazywane
bezpośrednio do Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w celu umieszczenia ich na stronie
internetowej GCOP i powiadomienia o tych działaniach potencjalnie zainteresowanych.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:
‐ przedłożył pisemnie do zaopiniowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, projekt Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na 2012 r.;
‐ przedłożył pisemnie do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych,
w skład której wchodzą organizacje pozarządowe, projekt uchwały w sprawie zakresu zadań
finansowanych ze środków PFRON w 2011 r.;
‐ zaprosił przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac przy tworzeniu programów w ramach
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011‐2015;
‐ zorganizował, w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia, kampanię zdrowotną pn.
"Od samobadania piersi do mammografii". Do współpracy zaprosił Gliwickie Stowarzyszenie
Amazonek.
Znaczącymi dla przekazywania informacji pomiędzy samorządem a organizacjami były spotkania
kwartalne „W GCOP przy kawie”, w czasie których poruszano kwestie dotyczące bieżącej działalności
organizacji, a także formułowano uwagi, opinie oraz sugestie dot. kierunków rozwoju.
2. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W 2011 r. miały miejsce konsultacje:
− projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach dotyczącej określenia trybu powołania
członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536),
− projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012,
− projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie
finansowe klubów sportowych,
− projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice,
− projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice,
− projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich realizację
w 2011 r. ‐ 3 konsultacje,
− projektu uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich,
− projektu uchwały w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
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− projektu uchwały w sprawie opłaty w żłobkach miejskich, projektu uchwały w sprawie
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, projektu uchwały w sprawie opłaty za pobyt
dziecka u dziennego opiekuna.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z Miejską Radą
Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej powołania w gminie.
W roku 2011 w Gliwicach nie powstała Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, ale została
podjęta uchwała o trybie powołania jej członków i jej działaniu. 30 września 2011 r. Prezydent Miasta
wydał zarządzenie nr 1299/11 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Gliwicach
dot. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego oraz Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi w 2012 roku. Uprawnione podmioty mogły zgłaszać uwagi lub wyrażać opinie
do projektów w terminie od 1 do 21 października.
20 października w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli
organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, na którym omawiano projekty
oraz zgłoszone uwagi.
17 listopada 2011 r. Rada Miejska w Gliwicach przyjęła uchwałę (Nr XIII/273/2011) w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 23 stycznia 2012 r.
Uprawomocniła się po 14 dniach.
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji
publicznej.
Działające w 2011 r. zespoły to:
• Rada Sportu,
• Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
• Rada Seniorów,
• zespół branżowy organizacji działających w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i ekologii,
• zespół branżowy organizacji działających w zakresie edukacji, wychowania i innowacyjności,
• zespół branżowy organizacji działających w zakresie kultury,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Powiatowa Rada Zatrudnienia,
• zespół koordynujący Narodowy Program Zdrowia Psychicznego.
5. Wystawianie przez Samorząd Miasta Gliwice opinii, udzielanie rekomendacji, pomoc przy
pozyskiwaniu środków finansowych przez organizacje w przypadku ubiegania się o nie ze źródeł
zewnętrznych.
W roku 2011 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wystawił 2 rekomendacje dla: Caritas Diecezji
Gliwickiej oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych na bieżąco wspierało organizacje pozarządowe
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na ich działalność poprzez: prowadzenie szkoleń,
spotkań informacyjnych oraz konsultacje indywidualne. W roku 2011 przeprowadzono 31 konsultacji
indywidualnych z zakresu ubiegania się o fundusze zewnętrzne, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego,
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, grantów szwajcarskich, Akademii Orange, Fundacji Kronenberga,
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programu „Młodzież w działaniu”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto zorganizowano
szkolenia i spotkania informacyjne na następujące tematy:

Ilość edycji
szkolenia

Ilość osób

Program „Młodzież w działaniu”

1

31

„Różne źródła finansowania podmiotów ekonomii
społecznej”

8

51

„Pozyskiwanie środków na działalność w ramach
konkursów grantowych”

3

26

Spotkanie dot. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)

2

23

Spotkanie dot. grantów szwajcarskich

1

14

Spotkanie dot. różnych aktualnych konkursów
grantowych

1

4

Nazwa szkolenia/spotkania

6. Pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy z organizacjami z zagranicy ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotów działających w miastach partnerskich.
GCOP pomogło dwóm stowarzyszeniom w poszukiwaniu organizacji pozarządowej z zagranicy:
zajmującej się pedofilią w Mombasie (Kenia) oraz partnera do projektu ze Szwajcarii.
7. Prowadzenie i aktualizacja serwisu informacyjnego na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Informacje dotyczące przedsięwzięć realizowanych we współpracy z organizacjami były umieszczane
na stronie internetowej Miasta Gliwice w dziale Organizacje Pozarządowe, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego oraz w tygodniku "Miejski Serwis Informacyjny Gliwice". Ponadto wszystkie
projekty i przedsięwzięcia realizowane z udziałem finansowym Miasta Gliwice przez organizacje
pozarządowe na terenie Gliwic zostały ujęte w kalendarzu wydarzeń miejskich, umieszczonym
w dziale Kultura witryny www.gliwice.eu.
W przypadku pozostałych działań realizowanych przez organizacje, informacje na stronie
internetowej były umieszczane indywidualnie, w zależności od treści przesyłanych przez
organizatorów.
Aktualizowano zakładkę "Informator dla niepełnosprawnych", w której umieszczano informacje
ważne dla organizacji, między innymi ogłoszenie o możliwości składania przez organizacje
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych zgłoszeń kandydatów do kolejnej kadencji
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych umieszczane były
informacje dotyczące:
• otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych organizowanych przez Urząd
Miejski w Gliwicach i innych grantodawców,
• szkoleń dla członków organizacji pozarządowych,
• spotkań i innych przedsięwzięć organizowanych przez gliwickie organizacje pozarządowe,
• przedsięwzięć organizowanych przez GCOP,
• gliwickich organizacji pożytku publicznego,
• przepisów i porad prawnych dotyczących organizacji pozarządowych,
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• ogłoszeń organizacji adresowanych do innych organizacji i mieszkańców.
Serwis informacyjny GCOP był na bieżąco aktualizowany. Na stronie internetowej GCOP znajduje się
również baza teleadresowa wszystkich gliwickich organizacji pozarządowych.

IV. Współpraca z organizacjami za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta Gliwice
– Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
1. Wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne organizacji przez Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych w zakresie określonym w statucie jednostki.
•

W ramach działań statutowych GCOP na bieżąco aktualizowano bazę gliwickich organizacji
pozarządowych, która na dzień 31.12.2011 r. liczyła 449 organizacji; udostępniano lokale
na spotkania oraz zaplecze biurowe 126 organizacjom, które podpisały Porozumienie;
udzielano bieżącego wsparcia, zapewniony był dostęp do komputera z internetem, telefonu,
ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne.

Powierzchnia pomieszczeń w dyspozycji GCOP

Lokalizacja

RAZEM ( m2)

•

•

•

2002

2005

2006

2008

2009

2010

2011

Jagiellońska 21
2
293 m

Kościuszki 35
2
148 m

Zwycięstwa 1
2
114 m
Studzienna 6
2
- 236 m

Zwycięstwa 1
2
2
+36m = 150 m

Zwycięstwa 1
2
2
+ 85m ) = 235m

Zwycięstwa 1 +
2
2
51 m +67 m =
2
353 m

Barlickiego 3
2
4137,29 m

293 m2

441 m2

791 m2

827 m2

912 m2

1265 m2

5402 m2

Udzielano informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy z różnych źródeł
grantodawczych poprzez organizację spotkań informacyjnych, rozsyłanie e‐maili, newslettera
oraz umieszczanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej informacji o aktualnych
konkursach ofert. Ponadto przeprowadzono 33 konsultacje indywidualne dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych m.in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na ich
działalność, przygotowania wniosku o dotację, rozliczania dotacji, sporządzania notatki
prasowej czy zaprojektowania zaproszeń i plakatów; zorganizowano 8 szkoleń i spotkań
informacyjnych dla 126 liderów i członków organizacji pozarządowych m.in. z zakresu:
możliwości pozyskiwania funduszy, przygotowania i wypełniania wniosku o dofinansowanie,
nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, marketingu
i promocji wolontariatu, programu „Młodzież w działaniu”;
Zorganizowano kampanię społeczną „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich
organizacji pożytku publicznego”, w ramach której odbyły się następujące przedsięwzięcia:
„1% Fotomieszkańca” (przy współudziale Nowin Gliwickich), w którym wzięły udział 83 osoby,
przemarsz z udziałem gliwickich organizacji pożytku publicznego (8 organizacji) oraz mini
przemarsze zorganizowane przez 4 szkoły. Ponadto w czasie kampanii zostały wykorzystane:
banery, plakaty, ulotki, pieczątki „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” oraz
strona internetowa zawierająca bazę gliwickich OPP;
Przeprowadzono łącznie 5 spotkań na temat aktywności społecznej młodzieży,
adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, razem dla 162 uczestników;
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•
•

•

•

•

Udostępniano lokale na wystawy i koncertów; odbyły się 22 wystawy (w 2 filiach) oraz
25 koncertów;
Zorganizowano łącznie 4 szkolenia dla 60 wolontariuszy; 135 osób zgłosiło się jako
potencjalni wolontariusze; zorganizowano 3 projekty promujące działalność
wolontarystyczną, tj. Baśniowe Babcie (15 spotkań, 20 wolontariuszek i 2 liderki), Liderzy
Szkolnych Klubów Wolontariatu (łącznie I i II edycję ukończyło 41 osób), Dzień Dobrych
Uczynków połączony z konkursem (16 szkół i 770 osób zaangażowanych w projekt);
Odbyła się coroczna gala „Dzień Wolontariusza” (14 grudnia 2011 r.), na której gościło ponad
300 osób. W czasie Gali wręczono 189 dyplomów dla wolontariuszy i 18 dla koordynatorów
wolontariatu;
Kontynuowano publikowanie na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego artykułów
o trzecim sektorze – rubryki prowadzonej przez pracowników GCOP. W roku 2011 r.
opublikowano ich 28;
W ramach projektu Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej GCOP prowadziło Inkubator, w którym organizacje w 2011 r.
skorzystały z 31 szkoleń (268 uczestników), z porad specjalistów: marketingowca (178 porad),
prawnika (54 porady) oraz księgowej (69 porad), jak również konsultacji indywidualnych
z doradcami (154 porady z bieżącej działalności organizacji).

2. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym, doradczym i opiniującym.
W 2011 r. działały następujące zespoły branżowe, którym wsparcia udzielali pracownicy GCOP:
• Rada Seniorów (6 spotkań),
• zespół branżowy organizacji działających w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i ekologii
(5 spotkań),
• zespół branżowy organizacji działających w zakresie edukacji, wychowania i innowacyjności
(8 spotkań),
• zespół branżowy organizacji działających w zakresie kultury (4 spotkania).
Ponadto w okresie od 12 stycznia 2011 do 31.01.2012 r. odbyło się 8 posiedzeń Rady Sportu.
3. Organizowanie przez GCOP spotkań z organizacjami, w tym spotkań kwartalnych oraz spotkań
dotyczących realizacji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne.
Zorganizowano 4 spotkania „W GCOP przy kawie” w następujących tematach:
• 9 marca 2011 r. – podsumowanie współpracy samorządu Miasta Gliwice z organizacjami
pozarządowymi w 2010 roku;
• 11 maja 2011 r. – rozpoczęcie prac nad projektem Programu Współpracy na rok 2012;
• 15 czerwca 2011 r. – omówienie zgłoszonych propozycji do Programu Współpracy na rok
2012 i dalsza praca nad projektem;
• 20 października 2011 r. – konsultacje projektu Programu Współpracy przygotowanego przez
Wydział Kultury i Promocji Miasta oraz projektu uchwały w sprawie powołania członków oraz
organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.
4. Organizacja we współpracy z Urzędem Miejskim konkursu na Gliwickiego Lidera Społecznego,
Gliwicką Organizację oraz Biznesowego Partnera Roku 2010.
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12 kwietnia 2011 r. w „Kinie Amok‐Scena Bajka” odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z liderami
gliwickich organizacji pozarządowych, którego głównym punktem było podziękowanie organizacjom
pozarządowym za ich działalność w 2010 roku oraz ogłoszenie wyników konkursu na:
• Gliwickiego Lidera Społecznego Roku 2010 (31 zgłoszeń) – laureatem została Grażyna
Grzesik ze Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, wyróżnienie
trafiło do Łukasza Andzela z Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos”, a wyróżnienie
specjalne otrzymała Brygida Buhl ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa;
• Gliwicką Organizację Roku 2010 (40 zgłoszeń) – laureatem został Związek Polskich Artystów
Plastyków, wyróżnienie przyznano Centrum Inicjatyw Społecznych, wyróżnienie specjalne
trafiło do Polskiego Czerwonego Krzyża;
• Biznesowego Partnera Roku 2010 (15 zgłoszeń) ‐ laureatem został Bank Polska Kasa Opieki
S.A., wyróżnioną firmą została P.A. NOVA, wyróżnienie specjalne otrzymał Park Naukowo‐
Technologiczny „Technopark”.
W Gali uczestniczyło około 250 zaproszonych gości. Atrakcją kulturalną wieczoru był występ Marcina
Wyrostka z kwartetem Coloriage.
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