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I. Wstęp
Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 jest
dokumentem regulującym zasady i określającym formy współpracy Miasta Gliwice
z organizacjami pozarządowymi. Poniższe sprawozdanie powstało we współpracy Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (UM) oraz gliwickimi organizacjami pozarządowymi i Miejską Radą Działalności
Pożytku Publicznego w Gliwicach (MRDPP).

II. Konsultacje Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi
na 2015 rok.
Prace nad Programem Współpracy na 2015 rok rozpoczęły się w styczniu 2014 roku poprzez
zaproszenie organizacji i zespołów branżowych do zgłaszania uwag i propozycji zapisów, które
należałoby ująć w Programie. Przez kolejne miesiące temat wielokrotnie poruszany był
na posiedzeniach Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w lutym, marcu, maju,
czerwcu, lipcu). W maju MRDPP zwróciła się do przewodniczących zespołów branżowych
z prośbą o uwagi do tworzonego Programu, a dyrektor GCOP wysłał pismo do naczelników
Wydziałów UM w Gliwicach z tożsamą prośbą. Temat Programu Współpracy został poruszony
również na spotkaniu kwartalnym „W GCOP przy kawie” 25 czerwca 2014 r. W sierpniu został
przygotowany przez GCOP wspólnie z wydziałami Urzędu Miejskiego projekt Programu, który
poddano konsultacjom społecznym, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
nr PM-6600/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Program Współpracy Miasta Gliwice
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gliwice
nr XLVI/1015/2014 z dnia 25 września 2014 r.

III.

Finansowe formy współpracy.

1. Informacje ogólne.
W roku 2015 na realizację Programu Współpracy zaplanowano nie mniej niż 5 500 000 PLN.
Miasto Gliwice przyznało organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa
o dppiow), zwanym dalej organizacjami, środki finansowe w oparciu o:
 ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dppiow – w dwóch formach: otwartego konkursu
ofert, zgodnie z art. 11 oraz tzw. „małych grantów”, zgodnie z art.19a
(t.j. Dz. U. 2016, poz. 239),
 ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015,
poz. 2164),
 ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015,
poz. 2156),
 ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 176).
Organizacjom pozarządowym przyznano w roku 2015 dotacje na kwotę: 23 839 634,94 PLN.
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Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w 2015 roku

Wydział Kultury i
Promocji Miasta (KP)
Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych
(ZD)
Wydział Edukacji
(ED)
Razem

w otwartych
konkursach ofert
(PLN)

w formie
"małych
grantów” z art.
19 a ustawy o
dppiow (PLN)

w trybie
pozostałych
ustaw (PLN)

2 061 076,39

147 609,00

13 196 307,45

37 948,48

15 442 941,32

947 210,00

33 700,00

-

-

980 910,00

130 000,00

-

7 285 783,62

-

7 415 783,62

3 138 286,39

181 309,00

20 482 091,07

37 948,48

23 839 634,94

w ramach
patronatów
RAZEM (PLN)
Prezydenta
Miasta (PLN)

2. Środki przyznane w otwartych konkursach ofert.
W 2015 roku zostały ogłoszone 23 otwarte konkursy, do których złożono 304 oferty,
a podpisano 155 umów o dofinansowanie z 79 organizacjami przez następujące wydziały Urzędu
Miejskiego w Gliwicach: Wydział Kultury i Promocji Miasta – 123 umowy, Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych – 25 umów, Wydział Edukacji – 7 umów.

4

3. Środki przyznane na podstawie art. 19a ustawy o dppiow - „małe granty”.
Do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęły 62 wnioski o dofinansowanie w formie „małych
grantów”. Rozpatrzenie wniosków i przekazanie środków finansowych obrazuje poniższa tabela.

Środki
przekazane
w trybie
tzw.
małych
grantów

Wydział Kultury
i Promocji Miasta

Wydział
Zdrowia i Spraw
Społecznych

Wydział Środowiska

RAZEM

liczba złożonych
wniosków

53

8

1

62

liczba podpisanych umów

23

4

0

27

liczba organizacji, którym
zlecono zadanie

21

3

0

24

kwota przekazana

147 609,00 zł

33 700,00 zł

0,00 zł

181 309,00

wysokość finansowego
i osobowego wkładu
Organizacji w realizację
zadań

114 322,13 zł

14 704,00 zł

0,00 zł

129 026,13
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4. Środki przyznane w trybie pozostałych ustaw.
Poza ustawą o dppiow w innych trybach przyznano następujące środki finansowe:
 Wydział Kultury i Promocji Miasta przyznał kwotę 415 909,07 PLN na działania
z zakresu kultury i sztuki, turystyki oraz kultury fizycznej w oparciu o ustawę Prawo
zamówień publicznych oraz kwotę 12 780 398,38 PLN w oparciu o ustawę o sporcie,
 Wydział Edukacji przyznał kwotę 7 285 783,62 PLN w oparciu o ustawę o systemie
oświaty na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych przez organizacje
pozarządowe (tzw. dotacja oświatowa).
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
Środki przyznane w oparciu o inne ustawy
liczba podpisanych umów o
dofinansowanie
Ustawa Prawo zamówień publicznych liczba organizacji, którym zlecono
(KP)
zadanie
kwota przekazana (PLN)
liczba podpisanych umów o
dofinansowanie
liczba organizacji, którym zlecono
zadanie
Ustawa o sporcie (KP)
kwota przekazana (PLN)
wysokość finansowego wkładu
Organizacji w realizację zadań
liczba organizacji, którym zlecono
Ustawa o systemie oświaty - tzw.
zadanie
dotacja oświatowa (ED)
kwota przekazana (PLN)

18
11
415 909,07
68
26
12 780 398,38
5 022 655,60
6
7 285 783,62

W roku 2015 Prezydent Miasta przyznał 139 patronatów na kwotę 35 448,48 PLN,
a Przewodniczący Rady Miasta 5 patronatów na kwotę 2 500,00 PLN.
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Poniższa tabela wskazuje wysokość wkładu własnego zarówno finansowego, jak i osobowego
organizacji w realizację zadań publicznych.
Wysokość finansowego i osobowego wkładu własnego organizacji w realizację zadań publicznych

otwarte konkursy
ofert

"małe granty”
z art. 19 a
ustawy o dppiow

ustawa
o sporcie

803 944,75

114 322,13

5 022 655,60

5 940 922,48

337 551,35

14 704,00

-

352 255,35

111 140,00

-

-

111 140,00

1 252 636,10

129 026,13

5 022 655,60*

6 404 317,83

Wydział Kultury i
Promocji Miasta (KP)
Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych (ZD)
Wydział Edukacji (ED)
Razem

RAZEM (PLN)

*) – tylko wkład finansowy
Na poniższym wykresie przedstawiono wkład własny organizacji obok kwot przyznanych
dotacji miejskich.
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Z kolei procentowy stosunek wkładu własnego organizacji do wysokości otrzymanych dotacji
przedstawia poniższa tabela.
Stosunek finansowego i osobowego wkładu własnego do otrzymanych dotacji

otwarte konkursy ofert

"małe granty” z art. 19 a
ustawy o dppiow

ustawa o sporcie

wysokość wkładu własnego
(PLN)

1 252 636,10

129 026,13

5 022 655,60*

wysokość środków
finansowych przekazanych
organizacjom (PLN)

3 138 286,39

181 309,00

12 780 398,38

39,91%

71,16%

39,30%

stosunek wkładu własnego do
przyznanych dotacji

*) – tylko wkład finansowy
5. Środki przyznane organizacjom w roku 2015 na realizację priorytetowych zadań
publicznych wskazanych w rozdziale IV Programu Współpracy.
Lista zadań priorytetowych
edukacja i wychowanie, ze szczególnym uwzględnieniem:
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji, szczególnie
dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych,
- rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
- wsparcie działań środowiskowych dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych i
etnicznych;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem:
- wspierania liderów lokalnych i podejmowanych przez nich inicjatyw,
- wspomagania organizacji pozarządowych działających lokalnie
w poszczególnych osiedlach Gliwic,
- wspieranie aktywności seniorów ze szczególnym uwzględnieniem społeczności
lokalnych,
- organizacji i propagowania poradnictwa obywatelskiego, zwłaszcza dla osób
z grup zagrożonych marginalizacją;
kultura i sztuka, ze szczególnym uwzględnieniem:
- edukacji artystycznej, w tym szczególnie aktywnych form edukacji,
- wspieranie początkujących gliwickich twórców,
- przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicach miasta;
kultura fizyczna, ze szczególnym uwzględnieniem:
- organizacji imprez sportowych,
- organizacji zajęć sportowych,
- organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych;
turystyka i krajoznawstwo;
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Wysokość przyznanych
środków (PLN)

130 000,00

0,00 *)

2 039 558,07

539 386,39

45 650,00

pomoc społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem:
- pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- promowania aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych,
- integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz
przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ze szczególnym
uwzględnieniem:
- terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- programów readaptacyjnych dla osób uzależnionych,
- programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

317 410,00

42 300,00

621 200,00

Razem – środki przyznane w trybie otwartych konkursów ofert i „małych grantów”

3 735 504,46

Dotacja oświatowa

7 285 783,62

Ustawa o sporcie

12 780 398,38

Patronaty

37 948,48

*) - zadanie realizowane przez GCOP – szczegóły rozdział V, str. 13-19 Sprawozdania

IV.

Pozafinansowe formy współpracy.

1. Informacje ogólne.
Pozafinansowe formy współpracy Miasta Gliwice z organizacjami opierają się głównie
na działalności Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – jednostki organizacyjnej
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powołanej do wspierania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, społeczników
i wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców Miasta przede wszystkim poprzez
prowadzenie doradztwa i szkoleń, pośrednictwo wolontariatu oraz innych form wspomagających
aktywność społeczną, a także udostępnianie lokali oraz sprzętu biurowego i multimedialnego.
Ponadto formy współpracy pozafinansowej obejmują m.in. wspólne podejmowanie działań,
tworzenie zespołów opiniująco-doradczych, konsultowanie projektów aktów normatywnych,
organizację spotkań przedstawicieli organizacji i samorządu, promocję działań stowarzyszeń
i fundacji, organizację konkursów nagradzających najaktywniejsze organizacje, wolontariuszy
i liderów społecznych.
2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących sfery
zadań publicznych.
W 2015 roku przeprowadzono konsultacje dwudziestu trzech projektów uchwał Rady Miasta
w sprawie:


















Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 –
Wydział KP i GCOP,
nadania statutu Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych – GCOP,
projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach
– Wydział KP,
Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla Miasta Gliwice
na rok 2016 – Wydział ZD,
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 20162020 – Wydział ZD,
nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gliwicach – Wydział ZD,
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, odstępowania w całości lub w części
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz
opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczoleczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji
leczniczej – Wydział ZD,
uchwalenia "Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 20162018" – Wydział ZD,
uchwalenia "Miejskiego Programu Dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta
Gliwice na lata 2016- 2018" – Wydział ZD,
zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata
2016 – 2025 – Wydział ZD,
szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
(OPS) – Wydział ZD,
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
mężczyzn (OPS) – Wydział ZD,
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych kobiet
i samotnych matek z dziećmi (OPS) – Wydział ZD,
wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach – Wydział
ZD,
zasad udziału osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, w pracach
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społecznie użytecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub
działających na rzecz społeczności lokalnej na terenie Miasta Gliwice na rok 2016 –
OPS,
składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Gliwice – Wydział ED,
określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice
na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów – Wydział ED,
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek
niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będące
jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad
kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji – Wydział ED,
zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów
przedszkolnych – Wydział ED,
ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Gliwice – Wydział ED,
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych
gimnazjów, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły – Wydział ED,
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły – Wydział ED,
określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów – Wydział ED.

3. Tworzenie i działalność zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
W 2015 roku działały następujące zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym skupiające
organizacje działające w wybranej sferze życia społecznego:
 Powiatowa Rada Rynku Pracy została powołana dnia 26 sierpnia 2015 r. na kadencję
w latach 2015-2019. Rada jest organem doradczym w sprawach polityki rynku pracy
(działająca przy PUP Gliwice). Zastąpiła poprzednią Powiatową Radę Zatrudnienia
(w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach.
 Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W 2015 odbyło się 13 posiedzeń
MRDPP. Rada zaopiniowała 23 projekty uchwał Rady Miasta.
 Rada Sportu działająca na podstawie Zarządzenia nr PM-497/15 Prezydenta Miasta
Gliwice z dnia 2 marca 2015 r.
Ponadto funkcjonowały następujące zespoły branżowe, skupiające przedstawicieli organizacji
działających w wybranych sferach życia społecznego:
 ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa,
 ds. kultury,
 ds. seniorów,
 ds. edukacji, wychowania i innowacyjności
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 działające w oparciu o uchwałę nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji
i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (tekst jednolity:
Uchwała nr XXXV/723/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2013 r.),
 zespół branżowy ds. bezpieczeństwa publicznego,
 Gliwicka Rada Rowerowa.
Dwa ostatnie gremia działały nieformalnie.
4. Wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie rekomendacji oraz pomoc w nawiązaniu
kontaktów i współpracy z organizacjami z zagranicy.
Wydział Środowiska wystawił dwie opinie dotyczące realizacji inicjatyw: Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals i Polskiego Klubu Ekologicznego. Obie opinie były
pozytywne.
GCOP wystawił rekomendację dla Fundacji Różyczka.
GCOP współpracuje z Kulturwerkstatt Bottrop – instytucją miasta partnerskiego Gliwic, z którą
został złożony wspólny projekt do programu Erasmus +.
Trzem organizacjom (Gliwicki Klub Filmowy „Wrota”, Fundacja Różnorodności i Równości
„Kontrasty”, Stowarzyszenie „Przed Siebie”) przekazano propozycję udziału w projekcie
partnerskim (otrzymaną od organizacji z Czech).
5. Zamieszczanie na stronie internetowej Miasta informacji od organizacji.
Wydział Kultury i Promocji Miasta zamieszczał na stronie www.gliwice.eu, w działach
„Aktualności” i „Co, gdzie, kiedy” informacje o działaniach organizacji, które były przesyłane
z wyprzedzeniem. Liczba zamieszczanych informacji była zależna od liczby inicjatyw
organizacji.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych na stronie internetowej miasta zamieszczał informacje
w "Informatorze dla niepełnosprawnych".
Wydział Edukacji zamieścił prace nagrodzone w konkursie literackim "POSZUKUJEMY
NOWEGO HORSTA BIENKA" zgodnie z zapisami oferty Domu Współpracy PolskoNiemieckiej w ramach realizacji zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji.
GCOP zamieszczał informacje o przedsięwzięciach organizacji pozarządowych w zakładce
„Aktualności – ogłoszenia gliwickich organizacji” na stronie www.gcop.gliwice.pl.
6. Udział przedstawicieli organizacji w pracach w komisjach konkursowych.
W pracach komisji konkursowej w Wydziale Edukacji wziął udział jeden przedstawiciel
organizacji pozarządowej, w Wydziale Kultury i Promocji Miasta brało udział 5 osób,
reprezentujących 5 organizacji, a w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 4 osoby
z 4 organizacji.
7. Inne formy współpracy.
Kolejną formą współpracy było zawiązanie przez Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych partnerstwa publiczno-społecznego pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej" (wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju, Gminą
Dąbrowa Górnicza, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, Stowarzyszeniem Ośrodek
Wspierania Inicjatyw Społecznych).
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V. Działalność jednostki organizacyjnej Miasta – Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych.
1. Informacje ogólne
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice,
której celem jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GCOP
wspomaga technicznie i merytorycznie gliwickie stowarzyszenia i fundacje, promuje aktywność
społeczną, animuje lokalne społeczności oraz wspiera grupy nieformalne i inicjatywy
indywidualne.
2. Udzielanie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego organizacjom zgodnie
ze statutem GCOP.
Do dyspozycji gliwickich organizacji udostępniano zasoby Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych. W ramach współpracy z GCOP organizacje korzystały z sal na spotkania,
zaplecza biurowego, zaplecza kuchennego, wykorzystywały adresy filii jako adres siedziby lub
korespondencyjny.
Powierzchnie poszczególnych filii GCOP w roku 2015:
 Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21 (w tym pomieszczenia w Centrum
Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”) – powierzchnia 323 m2,
 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35 – powierzchnia 148 m2,
 Centrum Wolontariatu, ul. Zwycięstwa 1 – powierzchnia 416 m2,
 Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6 – powierzchnia 369 m2,
 Dom Aktywnej Młodzieży, ul. Barlickiego 3 – powierzchnia 4137 m2.

Jagiellońska 21
+ CSK
„Łabędź”

Kościuszki 35

Zwycięstwa 1

Studzienna 6

Barlickiego 3

Powierzchnia
lokali w 2015 r.

323 m2

148 m2

416 m2

369 m2

4137 m2

Powierzchnia
udostępniana
organizacjom

236 m2

89 m2

254 m2

311 m2

1299 m2

Filia

Wspieranie organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznej odbywało się w wielu
formach i obszarach: od udostępniania miejsca na spotkania, poprzez możliwość wymiany
doświadczeń, promocję, po specjalistyczne szkolenia i porady (prawo, marketing, księgowość).
Usługi doradcze ujęto w jednym punkcie, mimo ich różnorodnej tematyki. Dzięki wsparciu
GCOP rozpoczęto procedurę rejestracji 33 organizacji pozarządowych, a 4 zostały
zarejestrowane.
Poniższa tabela prezentuje skalę udzielonej pomocy.
Lp.

Działanie

Opis działania

1.

Wsparcie infrastrukturalne

- udostępnianie lokalu na spotkania oraz
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Rezultat osiągnięty
w 2015 r.
skorzystało - 226

zaplecza biurowego, zapewnienie dostępu do
komputera z internetem, telefonu, ksera oraz
prowadzenie skrytek korespondencyjnych,
- udostępnianie powierzchni wystawienniczej,

2.

Doradztwo

Zakres tematyczny:
- tworzenie i funkcjonowanie organizacji,
- źródła finansowania działalności,
- przygotowanie i realizacja projektów,
- zarządzanie organizacją, planowanie działań
Zakres tematyczny:
- prawo,
- księgowość,
- szkolenia dot. bieżącej działalności
organizacji,
- dystrybucja ważnych informacji dla III
sektora drogą poczty elektronicznej,

3.

Doradztwo specjalistyczne

4.

Szkolenia

5.

Newsletter

6.

Działania promujące III sektor

- artykuły prasowe,
- wspieranie promocji wydarzeń kulturalnych,
- współorganizacja wydarzeń kulturalnych,

Kampania społeczna: „Przekaż
1% swojego podatku na rzecz
gliwickich organizacji pożytku
publicznego”

- akcja Fotomieszkaniec,
- mini targi OPP’a,
- pomoc wolontariusza przy wypełnianiu
deklaracji PIT,
- autobus oklejony hasłem kampanii.
W czasie kampanii zostały wykorzystane:
bannery, plakaty, ulotki, pieczątki
o treści „Przekaż 1% swojego podatku na
rzecz gliwickich OPP”.

7.

organizacji i grup,
- 66 172 osób,
zorganizowano
- 31 wystaw,
- 23 koncerty,
- 285 porad,
- 356 godzin doradczych,
- 229 osób
korzystających,
- 43 porady,
- 131 godzin doradztwa,
- 45 osób korzystających
- 3 szkolenia,
- 32 uczestników
- 26 wysłanych
newsletterów,
- 37 artykułów do
Miejskiego Serwisu
Informacyjnego,
- 50 wydarzeń
kulturalnych,
- 12
współorganizowanych
wydarzeń,
- 41 fotografii osób,
- 9 organizacji w targach
OPP’a,
- 51 osób korzystających
z usługi wypełniania
PIT,
- materiały promocyjne:
banery, plakaty, ulotki.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadziło działania wspomagające rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych wspierając 25 lokalnych liderów (osoby nie będące
członkami organizacji, a zaangażowane w działalność na rzecz najbliższego otoczenia,
np. społecznicy osiedlowi, liderzy klubów seniora) i podejmowane przez nich inicjatywy oraz
14 organizacji działających na osiedlach Gliwic zarówno poprzez usługi doradcze, pomoc lub
współorganizację przedsięwzięć, np. festynów, koncertów, warsztatów i spotkań (łącznie
13 wspólnych inicjatyw) oraz promowanie aktywności społecznej (dostępnymi kanałami
komunikacyjnymi).
Wspierano aktywność seniorów (wykazane w pkt. 8).
W trzech filiach GCOP zostało uruchomionych 5 punktów poradnictwa obywatelskiego
prowadzonych przez organizacje, w których udzielono łącznie 264 porady.
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3. Koordynowanie prac zespołów branżowych oraz obsługa Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
W 2015 roku pracownicy GCOP udzielali wsparcia i uczestniczyli w spotkaniach następujących
zespołów branżowych:
 ds. kultury (12 spotkań),
 ds. seniorów (8 spotkań),
 ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (7 spotkań),
 ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa (5 spotkań),
 ds. bezpieczeństwa publicznego (15 spotkań),
 Gliwickiej Rady Rowerowej (7 spotkań)
oraz udzielili pomocy organizacyjno-technicznej podczas 13 posiedzeń Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.
4. Organizacja spotkań z organizacjami.
W GCOP zorganizowano 4 spotkania „W GCOP przy kawie”:
 11 marca 2015 r., - poświęcone dialogowi i współpracy organizacji z Miastem Gliwice.
Gościem był Paweł Staszel, wówczas jako zastępca naczelnika Wydziału Kultury
i Promocji Miasta odpowiadał na pytania zgromadzonych; liczba uczestników – 23,
 23 czerwca 2015 r. – spotkanie z przewodniczącym i członkami Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach; liczba uczestników - 20,
 27 września 2015 r. – spotkanie w plenerze integrujące organizacje pozarządowe
i mieszkańców osiedla Baildona, połączone z uroczystym otwarciem placu rekreacyjnosportowego przy ul. Franciszkańskiej; liczba uczestników – 7,
 8 grudnia 2015 r. – tematami spotkania był: budżet obywatelski, o którym opowiedziała
Katarzyna Śpiewok – dyrektor UM w Gliwicach oraz zmiany w ustawach: o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prawo o stowarzyszeniach; liczba uczestników –
31.
5. Organizacja we współpracy z Miastem konkursu promującego gliwickie organizacje,
społeczników oraz wspierających ich przedsiębiorców.
Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami odbyło się 10 czerwca 2015 r. W czasie uroczystej
Gali nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 2014” (61 zgłoszeń)
i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach:
 „Debiut Roku 2014” (3.000 zł) – Fundacja „Kapitan Światełko”,
wyróżnienie: Fundacja „Bieg Rzeźnika”,
 „Organizacja Roku 2014” (5.000 zł) – Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego
Rozwoju Młodzieży; wyróżnienie – Centrum Inicjatyw Społecznych,
 „Lider Społeczny Roku 2014” (3.000 zł) – Dariusz Opoka, wyróżnienie – Jakub
Kajdaniuk,
 „Biznesowy Dobroczyńca Roku 2014” – spółka Marco, wyróżnienie Kalander
Czerpalnia Papieru,
 „Inicjatywa Roku 2014” (1.000 zł) – Festiwal Podróżniczy „Świat to za mało” (głosy na
jedną z trzech nominowanych inicjatyw oddawali mieszkańcy za pomocą formularza
internetowego, jak i kuponu zamieszczonego w „MSI”).
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Gościem specjalnym Gali była Magdalena Różczka – aktorka, zaangażowana w działalność
społeczną, ambasador dobrej woli UNICEF.
Pokonkursowa wystawa prezentująca laureatów była eksponowana na Rynku, na terenie
basenu Olimpijczyk, w CSK „Łabędź”, przy Radiostacji, przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
(Biblioteka Centralna – ul. Kościuszki 17).
6. Wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych działalnością w sektorze organizacji
pozarządowych, społeczności lokalnych i wolontariuszy.

Lp. Rodzaj wsparcia

1.

Cykl warsztatów „Lideranimator”

2.

Szkolenia komputerowe
dla seniorów

3.

Warsztaty „Łapami
po sztuce”

Opis działania
- cykl 7 warsztatów skierowanych do
liderów lokalnych i wolontariuszy, mający
na celu wyposażenie ich w wiedzę i
umiejętności potrzebne do organizowania
lokalnych społeczności,
- prowadzenie 11 szkoleń z zakresu
obsługi komputera dla członków
organizacji i wolontariuszy w wieku 50+,
- bezpłatne spotkania warsztatowe typu
„hands on” ze sztuką, adresowane do
dorosłych osób, a prowadzone przez
instruktorów związanych z organizacjami
pozarządowymi, społeczników,
pasjonatów,

Osiągnięte rezultaty w 2015 r.
- 28 godzin warsztatowych,
- 12 uczestników,

- 146 godzin zajęć,
- 45 uczestników,

- 8 warsztatów,
- 122 uczestników,

4.

Warsztaty „Tool box
ekspert – pakiet
niezbędnych narzędzi dla
animatorów”

- cykl warsztatów dla animatorów,
nauczycieli, edukatorów i społeczników
związanych z organizacjami
pozarządowymi działających na rzecz
gliwickich dzieci i młodzieży, a także
młodzieży organizującej i prowadzącej
warsztaty,

- 8 warsztatów,
- 47 uczestników,

5.

Prelekcje i warsztaty
w szkołach i na
uczelniach

- zaznajomienie młodych ludzi
z kwestiami związanymi z działalnością
społeczną, organizacjami pozarządowymi
i wolontariatem,

- 37 warsztatów,
- 847 uczestników,

6.

7.

8.

- projekt skierowany do gimnazjów i szkół
Przedsięwzięcie
ponadgimnazjalnych, związany z
edukacyjne pod nazwą
poznawaniem środowiska organizacji
„POMPKA Obywatelska”
pozarządowych,
Warsztaty „Jestem
- warsztaty dla uczniów II i III klas szkół
aktywny – pomagam, bo
podstawowych na temat aktywności
społecznej,
lubię”

Spotkania informacyjne

- 6 warsztatów,
- 118 uczestników
- 15 warsztatów,
- 330 uczestników,

- 26 spotkań dla koordynatorów,
- prowadzenie spotkań informacyjnych dla - 29 uczestników,
wolontariuszy i koordynatorów
- 63 spotkania wolontariuszy,
wolontariatu,
- 2 spotkania dla wolontariuszy
w domu dziecka,
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9.

Projekt Liderzy
Szkolnych Klubów
Wolontariatu

10.

Cafe W

11.

Szkolny Dzień Dobrych
Uczynków

- wsparcie działalności Szkolnych Klubów
- 31 uczestników,
Wolontariatu, głównie w postaci
- 10 warsztatów,
warsztatów i spotkań,
- spotkania i warsztaty dla aktywnie
działających wolontariuszy,
- gala połączona z rozstrzygnięciem
konkursu na całoroczne działania, odbyła
się 22 czerwca 2015 r.

- 4 spotkania,
- 26 uczestników,
- 15 grup młodzieży,
- 2300 osób zaangażowanych
w praktykę dobrych uczynków.

Ponadto w 2015 roku w GCOP miały miejsce następujące przedsięwzięcia:
 „ArtNoc” – włączenie się GCOP w miejskie obchody (galerię przy ul. Studziennej 6
odwiedziło 200 osób),
 kiermasz „WOW – Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe” – 15 wystawców,
 Pecha Kucha Night – spotkania kreatywne oparte na międzynarodowym formacie,
podczas których występują zaproszone osoby zachęcając do działania – 4 spotkania,
162 uczestników.
7. Prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji i administrowanie elektroniczną
bazą danych o organizacjach działających na terenie miasta.
Na bieżąco aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych – 567 organizacji na
dzień 31 grudnia 2015 r.
Na stronie www.gcop.gliwice.pl została założona specjalna zakładka w dziale „Aktualności –
Ogłoszenia gliwickich organizacji”, gdzie zamieszczano informacje o działalności
stowarzyszeń i fundacji. Często te informacje były rozsyłane również przy pomocy newslettera
oraz zamieszczane na profilu portalu facebook „GCOP – U NAS W CENTRUM SĄ LUDZIE”.
8. Promocja aktywności społecznej, w tym organizacja Gali Wolontariatu.

Rezultat osiągnięty
w 2015 r.

Lp.

Działanie

Opis działania

1.

Prowadzenie „Gliwickiego
Banku Czasu” (GBC)

- bezgotówkowa wzajemna wymiana usług
i umiejętności oferowanych przez uczestników
GBC; walutą jest 1 godz.
- organizowanie spotkań (z instytucjami
lokalnymi, ngo, mieszkańcami) w celu
podejmowania wspólnych działań w osiedlu,

- 29 wymian,
- 10 spotkań
członków,

- 13 lokalnych
wydarzeń,
- 6 klubów,
- 207 spotkań klubów,
- 1452 uczestników
spotkań,
- 13 warsztatów,
- 107 uczestników,

2.

Spotkania animacyjne
w osiedlach

3.

Współorganizacja
osiedlowych wydarzeń

- wydarzenia integrujące mieszkańców osiedla
Baildona i Łabędy,

4.

Prowadzenie klubów
zainteresowań

- prowadzenie klubów artystycznych dla
dzieci, klubów seniora,

5.

Warsztaty „Targowisko
umiejętności” (TU)

- warsztaty skierowane do liderów lokalnych;
wykorzystaną wiedzę i umiejętność powinni
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- 10 spotkań,

przekazać dalej; każdy warsztat prowadzi inna
osoba korzystająca z TU,
6.

Pośrednictwo ofert
wolontariatu

- 82 osoby
- prowadzenie pośrednictwa pomiędzy
zainteresowane,
wolontariuszami, a organizacjami/instytucjami,
- 104 aktualne oferty
chcącymi zatrudnić wolontariusza,
wolontariatu.

Z okazji Dnia Wolontariusza 10 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta gala,
w czasie której ogłoszono wyniki konkursu „Wolontariusz Roku 2015” i uhonorowano
10 zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz tablety.
Kontynuowano projekty: Baśniowe Babcie (wolontariuszki odwiedzały dzieci w przedszkolach
oraz uczestniczyły w 18 spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które połączone były
z prelekcjami, warsztatami, itp.) oraz Klub Aktywnego Seniora (dla osób starszych
zainteresowanych wolontariatem) w ramach którego odbyły się 4 spotkania. Ponadto
zorganizowano 27 spotkań Grupy Teatralnej Seniorów, czego efektem było 19 spektakli –
pt. „Królowa Zima" i „Calineczka”. Uruchomiono Muzyczną Grupę Seniorów, odbyło się
15 spotkań, w których uczestniczyło 113 osób. Prowadzono szereg innych działań wspierających
aktywność seniorów. Utworzona została Akademia Wolontariatu Seniorów (wolontariat
na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji) – grupa 33 seniorów uczestniczyła
w 20 spotkaniach warsztatowych (2 edycje). Wspierano 11 klubów seniora powstałych
w dzielnicach Gliwic, tj. Sośnica, Sikornik, Trynek, Stare Gliwice, Brzezinka, Wilcze Gardło,
Ostropa, Wojska Polskiego, Żerniki, Zatorze, Łabędy poprzez zorganizowanie 13 szkoleń
i spotkań dla liderów klubów seniora, 54 warsztatów i spotkań rozwojowych dla członków
klubów. Zorganizowano porady psychologiczne prowadzone przez wolontariuszkę dla
seniorów – 9 porad. Odbyły się 2 edycje kursu języka włoskiego dla seniorów.
W filii GCOP – Strefa Aktywności Społecznej zorganizowano korepetycje dla dzieci z osiedla
Baildona, w ramach których odbyło się 129 spotkań. Kontynuowano wydawanie biuletynu
dzielnicowego zawierającego informacje o wydarzeniach w dzielnicy (4 wydania).
Dla wolontariuszy zorganizowano 3 warsztaty animacyjne, w których udział wzięło 13 osób.
Przeprowadzono warsztaty artystyczne dla Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSO nr 2 oraz
7 warsztatów dla klubów seniora w różnych dzielnicach. W okresie ferii zimowych dla dzieci
z osiedla Baildona zorganizowano zajęcia plastyczno-manualne, spektakl Grupy Teatralnej
Seniorów oraz bal karnawałowy.
27 września 2015 r. został otwarty plac sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców przy
ul. Franciszkańskiej, jako wspólna inicjatywa GCOP, Stowarzyszenia Biksa, Ewangelickiego
Towarzystwa Edukacyjnego, parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i firmy A.R.P
Projektowanie Marek Partyka.
Prowadzono punkt GCOP w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź”, w którym
zrealizowano następujące działania animacyjne:
 zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci w ramach wspomnianych klubów zainteresowań,
 27 spotkań Klubu Scrabble,
 32 spotkania w ramach kursu komputerowego dla seniorów,
 16 spotkań w ramach zajęć artystycznych dla dorosłych,
 9 artystycznych spotkań wakacyjnych, w których uczestniczyło 31 osób.
18

Powyższe działania były prowadzone przez GCOP w ramach działań statutowych,
finansowanych ze środków samorządu. GCOP wspierało również organizacje, realizując projekt
współfinansowany ze środków zewnętrznych:
 „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (ISPWŚl),
współfinansowanego ze środków EFS
Lider Projektu: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (w imieniu Miasta Gliwice).
Partnerzy: Miasto Bielsko-Biała, Miasto Częstochowa, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto
Żory, Miasto Tychy oraz partnerzy społeczni: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
z Rybnika oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.
Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej.
Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 r. – marzec 2015 r.
W ramach projektu prowadzony był Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach
(filia GCOP przy ul. Kościuszki 35).
Działania Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w 2015 roku
Lp.

Rodzaj wsparcia

Rezultaty
osiągnięte
w I kwartale 2015

Forma wsparcia

Zakres merytoryczny
- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania,
- przygotowanie i realizacja
projektów,
- prawno-administracyjne
aspekty działania organizacji,

251,5 godziny,

1.

Doradztwo
bieżące

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w dogodnym
miejscu, np. w siedzibie
organizacji),
- drogą poczty elektronicznej,

2.

Doradztwo
specjalistyczne

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (np. w siedzibie
organizacji),
- drogą poczty elektronicznej,

- księgowość,
- prawo,
- marketing,

92,5 godziny,

- otwarte: może się zgłosić
każda zainteresowana osoba,
- zamknięte: szkolenie na
zamówienie konkretnej grupy
lub organizacji, a uczestnikami
są jej członkowie,

- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania,
- przygotowanie i realizacja
projektów,
- prowadzenie działalności
odpłatnej, gospodarczej,

- 5 szkoleń,
- 48 uczestników,

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu
dogodnym dla odbiorcy),

- upowszechnienie informacji
o dostępnych formach
wsparcia w ramach projektu,

1 spotkanie.

3.

Szkolenia

4.

Spotkania
informacyjne

5.

Wizyty studyjne

6.

Liczba organizacji, które skorzystały ze wsparcia ISP Gliwice.

4 zorganizowane
wizyty studyjne
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VI.
Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2015.
Rozdział VII Programu Współpracy określa sposób oceny jego realizacji w oparciu o założenia
zawarte w jego treści oraz porównanie parametrów z lat wcześniejszych.
Lp.

a.

Wartość miernika

KRYTERIUM OCENY

2013

c.

d.

2015

W zakresie realizacji zadań publicznych Miasta we współpracy z Organizacjami i społecznikami
wysokość środków finansowych
przekazanych Organizacjom z budżetu
16 960 949,08
23 410 971,00
23 839 634,94
Miasta na realizację zadań publicznych
(PLN)
liczba ofert złożonych przez Organizacje na
339 (w tym otwarte 349 (w tym otwarte 365 (w tym otwarte
realizację zadań publicznych,
konkursy ofert
konkursy ofert
konkursy ofert
z wyszczególnieniem ofert złożonych
304)
268)
304)
w drodze konkursów ofert
liczba podpisanych umów dotacyjnych

b.

2014

259

265

268

liczba organizacji, którym zlecono realizację
147
178
146
zadań publicznych
wysokość finansowego i osobowego wkładu
własnego Organizacji w realizację zadań
brak danych
12 763 838,10
6 404 317,83
publicznych (PLN)
W zakresie prowadzenia dialogu pomiędzy Organizacjami a Miastem
liczba konsultacji projektów aktów
14
10
23
normatywnych
liczba uczestników spotkań kwartalnych
102
54
81
liczba spotkań zespołów o charakterze
46
54
54
doradczym i inicjatywnym
W zakresie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego udzielanego przez GCOP trzeciemu
sektorowi
liczba przeprowadzonych usług doradczych,
szkoleń, warsztatów, spotkań
965
1038
636
informacyjnych dla Organizacji, grup
nieformalnych, społeczników, wolontariuszy
oraz liczba osób korzystających z ww
3263
3060
1543
wsparcia
liczba Organizacji korzystających w 2015 r.
z pomocy GCOP przy przeprowadzeniu
5
7
4
procedury rejestracji
liczba Organizacji i grup nieformalnych
161
190
226
korzystających z zasobów GCOP
liczba zadań realizowanych w partnerstwie *
bd
bd
23
W zakresie rozwoju wolontariatu
liczba działań promujących wolontariat
11
15
16
i aktywność społeczną
liczba zgłoszeń potencjalnych wolontariuszy

86

133

82

liczba zadań publicznych realizowanych
przy udziale wolontariuszy

108

132

133

*) – miernik wprowadzony w Programie Współpracy na 2015 rok
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Przedstawione wyżej wykonanie mierników służących ocenie realizacji Programu wskazuje
na zrealizowanie założeń współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi
i w większości na wzrost wartości parametrów w stosunku do lat wcześniejszych. Spadek
mierników obrazujących wsparcie GCOP spowodowany jest zakończeniem dwóch dużych
projektów unijnych: „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie” (realizowany do 31.12.2014 r.)
oraz „Inkubatory Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (realizowany
do 31.03.2015 r.).
15 marca 2016 r. odbyło się spotkanie kwartalne „W GCOP przy kawie”, podczas którego
podsumowano współpracę Miasta Gliwice z organizacjami w 2015 r.
W oparciu o zestawione parametry oraz rozmowy z członkami Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, zespołów branżowych i samych organizacji, należy stwierdzić,
że założenia Programu Współpracy na 2015 rok zostały wykonane na bardzo dobrym
poziomie.
VII. Podsumowanie wykonania Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami
pozarządowymi na rok 2015.
W 2015 roku współpraca między Miastem Gliwice, a organizacjami pozarządowymi odbywała
się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności oraz przyjmowała formy finansowe jak i pozafinansowe.
Środki finansowe przekazane organizacjom na realizację zadań priorytetowych zdecydowanie
przewyższyły kwotę zakładaną w Programie. Pozafinansowe formy współpracy to szereg działań
podejmowanych wspólnie przez Miasto i organizacje. Ważnym elementem współpracy
pozafinansowej jest działające Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, które wzbogaca
swoją ofertę i realizuje nowe zadania wspierające organizacje, grupy nieformalne, społeczników
i wolontariuszy.
Sporządził: pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych
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