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UCHWAŁA NR XXII/444/2020 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020, poz. 713 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w statucie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XI/273/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015r. (t. j.  
Dz. U. Woj. Śląskiego 2019.2972): 

1. W §1: 

1) w ust. 1 publikator ustawy o samorządzie gminnym otrzymuje brzmienie: „t. j. Dz.U. 2020, poz. 713 z późn. 
zm.”; 

2) w ust. 2 publikator ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie: „t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. 
zm.”; 

3) w ust. 3 publikator ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymuje brzmienie: „t. j. 
Dz. U. 2020, poz. 1057”; 

4) w ust. 4 publikator ustawy o pracownikach samorządowych otrzymuje brzmienie: „t.j. Dz. U. 2019, 
poz. 1282”; 

5) w ust. 5 publikator ustawy o rachunkowości otrzymuje brzmienie: „t.j. Dz. U. 2019, poz. 351 z późn. zm.”. 

2. W §2 ust. 2: 

a) po słowach „na rzecz” dodać słowa: „mieszkańców Gliwic oraz działających na terenie miasta podmiotów, 
w szczególności:”, 

b) dodać tiret siódmy i ósmy w brzmieniu: 

„- rad dzielnic, 

- seniorów.”,, 

c) słowo „organizacjami” zastąpić słowem: „beneficjentami”. 

3. §3 otrzymuje brzmienie: „Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, realizując potrzeby 
beneficjentów, kieruje się w szczególności ich dobrem oraz poszanowaniem ich praw i odrębności, a także 
koniecznością wspierania ich rozwoju poprzez możliwość dostępu do informacji”. 

4. W §4 ust. 1: 

a) w pkt 1 po słowie: „szkoleniowe” dodać słowo: „promocyjne” oraz słowa „działających w Gliwicach 
organizacji” zastąpić słowami: „beneficjentów GCOP”. 

b) w pkt 3 słowa: „organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i społeczników” zastąpić słowem: 
„beneficjentów”. 

c) w pkt 4 słowo: „wolontarystycznej” zastąpić słowem: „wolontaryjnej”, 

d) dodać pkt 11 w brzmieniu: „budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych”. 

5. W §4 ust. 2: 

a) w lit. a, g, h, r słowo: „organizacji” zastąpić słowem: „beneficjentów”; 
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d) dodać pkt 11 w brzmieniu: „budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych”. 

5. W §4 ust. 2: 

a) w lit. a, g, h, r słowo: „organizacji” zastąpić słowem: „beneficjentów”; 

b) w lit. c słowo: „organizacjom” zastąpić słowem: „beneficjentom”; 

c) w lit. q słowo: „organizacjami” zastąpić słowem: „beneficjentami”; 

d) w lit. u słowo: „współorganizację” zastąpić słowem: „organizację” oraz wykreślić słowa: „inicjatyw 
lokalnych”; 

e) dodać lit. v w brzmieniu: „wspieranie innych form partycypacji społecznej.” 

6. W §5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Pracodawcą jest GCOP reprezentowane przez Dyrektora 
wykonującego wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia. 
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