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UCHWALA NR

/0
RADY MIEJSKIEJ

A Mé_‘___W__A__ z dnia .................. .. 2021 r.

Na podstawie art. 1

W sprawie zmian na G1y zwy iwickiego Centrum Organiza 'iP

§ 1. Zmienia sir; nazwa; jednostki budietowej Gliwickie Centr O3 . . . , . , um rganizacji Pozarzqdowych na Centrum
.0 — Ghwlckl Osrodek Dz1a1an Spo1ecznych.

§2.Nadaje sic; statut Centmm 3.0 — Gliwickiemu Oérodko ' D'st . ., . . . . w1 zlalafi Spohacznych w brzmiemu
an0w1qcym za1qczn|k do mme sz h 1

§4

§5

§6

Me

C] ozarzqdowych oraz nadania nowc 0g
statutu

8 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 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 oz. 713 ' ' ', p z pozn. zm.) na wmosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

_] e3 uc wa y.

§3. Z dniem 31 marca 2021 r. traci moc uchwa-la nr XI/273/2015 Rad M'2015 . . . . . y lasta Gliwice z dnia 19 listopada
r. w Sp1‘3.W16 nadama statutu Ghwrcklemu C ' "

. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem 1 kwietnia 2021

@111

. Wykonanie uchwa1y powierza sic-; Prezydentowi Miasta Gliwice.
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entrum OI‘g£ll'llZ8.C]1 Pozarzqdowych.

. Uchwa1a podlega publikacji w Dzi 'kenm u Urzqdowym Wojewédztwa §lqskiego.
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Zahqcznik do uchwa1y Nr .................. ..

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia.................. ..2021 r.

Statut Centrum 3.0 - Gliwickiego Oérodka Dzialafi Spolecznych

Rozdzial 1
Postariowienia ogélnc

§ 1. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzqdowych otrzymuje nazwz-; nadanq niniejszym statutem Centrum
3.0 - Gliwicki Oérodek Dzia1afi Spolecznych, zwane w skrécie ,,Centrum”, i dzia1a na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 713 2 péin. 2m.),

2) ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 869 z péin. zm.),

3) ustawy 224 kwietnia 2003 r. odzia1alno§ci poiytku publicznego i0 wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020,
poz. 1057zp(')2n. zm.),

4) ustawy z 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282),

5) ustawy z 29 wrzeénia 1994 r. 0 rachunkowoéci (t. j. Dz. U. 2021, poz. 217),

6) niniejszego statutu.

§2.1.Centrum jest jednostkq organizacyjnq miasta Gliwice nieposiadajqca, osobowoéci prawnej,
prowadzqcq dzia1a1no§é na zasadach ustalonych dlajednostki budietowej.

2. Centrum prowadzi dziaialnoéé na rzecz mieszkaificéw Gliwic oraz dzia1ajqcych na terenic miasta
podmiotéw, w szczegélnoéci:
1) organizacji pozarzqdowych, _

2) podmiotéw, 0 ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia1a1no§ci p0Zytku publicznego
i 0 wolontariacie,

3) przedsi¢bio1‘stw sp01ecznych i innych podmiotéw ekonomii spolecznej nie ujgtych wyzej,

4) wolontariuszy,

5) spolecznikéw oraz grup za10Zycie1skich dzia1ajqcych W obszarze pozytku publicznego, w tym mieszkaficéw
podejmujqcych dzia1ania na rzecz miasta w formula budzetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych,

6) podmiotéw otoczenia sektora pozarzqdowego isektora ekonomii spolecznej (m.in. instytucji publicznych
i prywatnych przedsi¢biorstw),

7) rad dzielnic,

8) senioréw,

9) zespoléw braniowych, Miejskiej Rady Dzia1a1n0éci PoZytku Publicznego wGliwicach, Rady Senioréw
Miasta Gliwice i innych funkcjonujqcych w mieécie cia1 doradczych

zwanych dalej beneficjentami.

3. Siedzibq Centrum jest miasto Gliwice.

4. Centrum prowadzi dzia1a1n0éé stuatutowa, na terenie miasta Gliwice.
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Rozdzial 2
Cele i zadania

§3.Centrum, realizujqc potrzeby beneficjentéw, kieruje sic; wszczegolnosici ich dobrem oraz
poszanowaniem ich praw iodrqbnoéci, atak2e koniecznoéciq wspierania ich rozwoju poprzez mozliwoéé
dost¢pu do informacji.

§ 4. 1. Cele Centrum:

1) wspomaganie doradcze, szkoleniowe, promocyjne, informacyjne i techniczne beneficjentow Centrum;

2) tworzenie i rozwéj warunkéw sprzyjajqcych aktywizacji mieszkalicchv, budowaniu spoiecznoéci lokalnych,
partnerstw miodzysektorowych, wspoipracy oraz integracji beneficjentéw, instytucji publicznych
i piywatnych przedsiqbiorstw;

3) wspieranie beneficjentéw w realizacji ich przedsiowzioé na rzccz spoiecznoéci lokalnej;

4) wspieranie roznych form partycypacji spoiecznej;

5) rozwijanie dziaialnoéci wolontaryjnej;

6) wspieranie podmiotow otoczenia sektora pozarzqdowego isektora ekonomii spoiecznej (m.in. instytucji
publicznych i prywatnych przedsigbiorstw);

7) inspirowanie i wspieranie innowacyjnych przedsiowzioé na rzecz spoiecznoéci Iokalnej;

8) budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji spolecznychg

9) upowszechnianie wiedzy iumiejotnoéci zzakresu aktywnoéci obywatelskiej, inicjatyw oddolnych
i wolontariatu. _

2. Centrum realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie szkolefi, warsztatéw i spotkafi;

2) prowadzenie konsultacji i dziaialnoéci doradczej;

3) udostopnianie beneficjentom lokali oraz sprzegtu bqdqcego w posiadaniujednostki;

4) prowadzenie i aktualizacjz-; bazy danych 0 organizacjach;

5) prowadzenie dziaialnoéci wydawniczcj, promocyjnej i informacyjnej;

6) prowadzenic i upowszechnianie badafi, ekspertyz i raportéw dotyczqcych organizacji i spoiecznoéci lokalnejg

7) dziaialnoéé edukacyjna, i animacyjnq w érodowiskach lokalnych;

8) organizowanie i promocjo roznycli form wolontariatu;

9) uczestnictwo i organizowanie konferencji, seminariow, konkurséw, wizyt studyjnych w zakresie dziaialnoéci
prowadzonej przez jednostkzp i na rzecz beneficjentow;

10) uczestnictwo w porozumieniach, partnerstwach, organizowanych na rzecz beneficjentow Centrum;

11) nawiqzywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktow pomiqdzy beneficjentami, instytucjami oraz innymi
podmiotami;

12) realizacje; projektow finansowanych i dofinansowanych ze érodkow pochodzqcych ze irode-1 zewnqtrznych;

13) organizowanie iprzeprowadzanie konkurséw na zadania zlecone przez Miasto Gliwice wzakresie
realizowanych przez Centrum celow statutowych;

14) wsparcie organizacyjno-techniczne beneflcjentow wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 9;

15) organizacjq i upowszechnianie procedury budietu obywatelskiego.
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Rozdzial 3
Organizacja i zarzqdzanie

§ 5. 1. Centrum kieruje dyrektor, ktorego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

2. Dyrektor Centrum dziala jednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialnoéé za calokszta-1t funkcjonowania jednostki i reprezentuje jq na zewnqtrz.

4. Organizacje wewnetrznq, szczegélowe zadania Centrum, zakres obowiqzkow i uprawnienia pracownikow
zatrudnionych wjednostce okreéla Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu
z Prezydentem Miasta.

5. Pracodawcqjest Centrum reprezentowane przez dyrektora wykonujqcego wobec pracownikow czynnoéci
z zakresu prawa pracy.

6. Nadzor nad dzialalnoéciq Centmm sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

Rozdzial 4
Gospodarka finansowa

§6. 1. Centrum jest jednostkq budzetowq, ktora pokrywa swoje wydatki bezpoérednio zbudzetu Miasta,
a pobrane dochody odprowadza na rachunek budietu Miasta.

2. Podstawz; gospodarki Centrum jest plan finansowy (plan dochodow i wydatkéw).

3. Rachunkowoéé Centrum prowadzonajest zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi jednostki budietowe.

4. Za gospodarke finansowz} Centrum odpowiedzialnoéé ponosi dyrektor oraz glowny ksiegowy w zakresie
okrefilonym przepisami obowiqzujqcego prawa.

5. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym.

6. Dyrektorjest odpowiedzialny za gospodarke finansowq i przestrzeganie dyscypliny budietowej.

7. Dyrektor planuje i nadzoruje wykonanie remontéw oraz inwestycji.

Rozdzial 5
Postanowienia koricowe.

§ 7. 1. Statut Centrum nadaje Rada Miasta Gliwice.

2. Zmiany Statutu dokonuje sie w trybie przewidzianym dlajego nadania.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
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Uzasadnienie
Zniiana nazwy jednostki oraz nadanie nowego statutu zwiazane sa zdazeniern do uwzglednienia

i uwidocznienia podejmowanych przezjednostke dzialari Z obszaru szeroko rozumianej aktywnosici spolecznej,
atakze zprzyjeciem nowych zadafi do realizacji zzakresu wspolpracy Zradami dzielnic oraz procedury
budzetu obywatelskiego.

Konsultacje projektu zostaly przeprowadzone na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
3516/2021 zdnia 21 stycznia 2021 r. zMiejska Rada Dzialalnoéci Poiytku Publicznego w Gliwicach oraz
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoéci poiytku
publicznego i 0 wolontariacie, w dniach od 22 stycznia do 5 lutego 2021 roku.
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