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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.
0 samorzqdzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020, poz. 713 z péin. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Dokonuje sie; nastgpujqcych zmian w statucie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzqdowych
stan0wiqcym'za1qcznik nr 1 do uchwa1y nr XI/273/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 191istopada 2015r. (t. j.
Dz. U. Woj. Slqskiego 2019.2972):

1. W §1:
1) w ust. 1 publikator ustawy 0 samorzqdzie gminnym otrzymuje brzmienie: ,,t. j. Dz.U. 2020, poz. 713 z péin.
zm.”;

2) w ust. 2 publikator ustawy 0 finansach publicznych otrzymuje brzmienie: ,,t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 z péin.
zm.”;

3) w ust. 3 publikator ustawy 0 dziaialnoéci poiytku publicznego i0 wolontariacie otrzymuje brzmienie: ,,t. j.
Dz. U. 2020, poz. 1057”;

4)w ust.4pub1ikator ustawy opracownikach samorzqdowych otrzymuje brzmienie: ,,t.j. Dz. U. 2019,
poz. 1282”;

5) w ust. 5 publikator ustawy 0 rachunkowoéci otrzymuje brzmienie: ,,t.j. Dz. U. 2019, poz. 351 2 péin. zm.”.
2. W §2 ust. 2:

a) po slowach ,,na rzecz” dodaé s1owa: ,,mieszkar'1céw Gliwic oraz dziaiajqcych na terenie miasta podmiotéw,
w szczegélnoéciz”,

b) dodaé tiret siédmy i ésmy w brzmieniu:
,,- rad dzielnic,

- seni0r6w.”,,
c) s1owo ,,organizacjami” zastqpié s1owem: ,,beneficjentami”.

3. §3 otrzymuje brzmienie: ,,Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzqdowych, realizujqc potrzeby
‘beneficjentéw, kieruje sir; w szczegélnoéci ich dobrem oraz poszanowaniem ich praw iodrgbnoéci, atakze
koniecznoéciq wspierania ich rozwoju poprzez mozliwoéé dostgpu do informacji”.

4. W §4 ust. 1:
a)w pkt 1 po s1owie: ,,szko1eniowe” dodaé s1owo: ,,promocyjne” oraz s1owa ,,c1zia1ajqcych wG1iwicach
organizacji” zastqpié siowamiz ,,beneficjentéw GCOP”.

b)w pkt3 s1owa: ,,organizacji pozarzqdowych, grup nieformalnych ispolecznikéw” zastqpié skowem:
,,beneficjentéw”.

c) W pkt 4 s1owo: ,,wolontarystycznej” zastqpié s1owem: ,,w0l0ntaryjnej”,

d) dodaé pkt 11 w brzmieniu: ,,budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji spo1ecznych”.
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5. W §4 ust. 2:

a) w lit. a, g, h, r s10wo: ,,0rganizacji” zastqpié s1owem: ,,beneficjentéw”;
d) dodaé pkt 11 w brzmieniu: ,,bud0wanie przestrzeni dialogu i konsultacji sp01ecznych”.

5. W §4 ust. 2:
a) w lit. a, g, h, r s1ow0: ,,organizacji” zastqpié s10wem: ,,beneficjentc'>w”;
b) w lit. c s10w0: ,,0rganizacjom” zastqpié s10wem: ,,beneficjentom”;

c) w lit. q slowoz ,,0rganizacjami” zastqpié siowemz ,,beneficjentami”;

d)w lit. u s10wo: ,,wspé1organizacj¢” zastqpié s1owem: ,,0rganizacje;” oraz wykreélié s1owa: ,,inicjatyw
lokalnych”;

e) dodaé lit. v w brzmieniu: ,,wspieranie innych form partycypacji spo1ecznej.”
6.W §5 ust.5otrzymuje brzmienie: ,,Pracodawcq jest GCOP reprezentowane przez Dyrektora

wykonujqcego wobec pracownikéw czynnoéci z zakresu prawa pracy.”

§ 2. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa1a podlega og1oszeniu w Dzienniku Urzegdowym Wojewédztwa Slqskiego
i wchodzi w iycie po up1ywie 14 dni od 0g1oszenia.
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Uzasadnienie
Zmiana zapiséw statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzqdowych wynika

z przyjqcia nowych zadafi do realizacji zzakresu wspélpracy zradami dzielnic oraz procedury budietu
obywatelskiego.

Konsultacje projektu z0sta1y przeprowadzone na podstawie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
3268/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. Z Miejskq Radq Dziaialnoéci Poiytku Publicznego w Gliwicach.
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