
ZARZĄDZENIE NR PM-3516/2021 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 24  kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057  
z późn. zm.), uchwały nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23  
września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych podmiotów 

zarządza się, co następuje: 

 

§1. Przeprowadzić konsultacje z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego  
w Gliwicach oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), dotyczące projektu 
uchwały w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
oraz nadania nowego statutu. 

§2. Projekt konsultowanego aktu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§3. Konsultacje odbędą się w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag  
do udostępnionego publicznie projektu uchwały. 

§4. Projekt uchwały zostanie udostępniony w okresie od 22 stycznia do 5 lutego 2021 r. 
na stronie internetowej Miasta Gliwice (www.gliwice.eu), w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie GCOP) i na stronie 
internetowej www.gcop.gliwice.pl. 

§5. Uwagi lub opinie można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 5 lutego 2021 r. 
na adres: gcop@gcop.gliwice.eu lub składać osobiście w formie pisemnej  
w sekretariacie GCOP przy ul. Zwycięstwa 1. 

§6. Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną do Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach na adres: mrdpp@gcop.gliwice.pl.  

1. Uwagi lub opinie do projektu Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  
w Gliwicach może złożyć na piśmie w sekretariacie GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 lub 
wysłać drogą elektroniczną na adres: gcop@gcop.gliwice.eu w terminie określonym 
w §5. 

2. Nieprzedstawienie opinii w wyżej wymienionym terminie oznacza rezygnację  
z prawa do jej wyrażenia.  

§7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla organu, który  
je zarządza. 



§8. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Dyrektor Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 

§9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.  

§10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Ewa Weber 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 



Uzasadnienie 

  

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) istnieje obowiązek 
konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,  
o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich 
utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.  

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta 
Gliwice w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz 
nadania nowego statutu. 

Zmiana nazwy jednostki oraz nadanie nowego statutu związane są z dążeniem do 
uwzględnienia i uwidocznienia podejmowanych przez jednostkę działań z obszaru szeroko 
rozumianej aktywności społecznej, a także z przyjęciem nowych zadań do realizacji  
z zakresu współpracy z radami dzielnic oraz procedury budżetu obywatelskiego. 
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Załącznik do zarządzenia nr PM-3516/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 
PROJEKT 
 
Nr korespondencji SOD 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH 

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

w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego 
statutu 

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. Zmienia się nazwę jednostki budżetowej Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych na Centrum 3.0 
– Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. 

§ 2. Nadaje się statut  Centrum 3.0 – Gliwickiemu Ośrodkowi Działań Społecznych w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Z dniem 31 marca 2021 r. traci moc uchwała nr XI/273/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 
2015 r. w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gliwicach 

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

Statut Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych otrzymuje nazwę nadaną niniejszym statutem Centrum 
3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, zwane w skrócie „Centrum”, i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020, poz. 713 z późn. zm.), 

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

3) ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020, 
poz. 1057 z późn. zm.), 

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

5) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2019, poz. 351 z późn. zm.), 

6) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą 
działalność na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej. 

2. Centrum prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Gliwic oraz działających na terenie miasta 
podmiotów, w szczególności: 

1) organizacji pozarządowych, 

2) podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 

3) przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej nie ujętych wyżej, 

4) wolontariuszy, 

5) społeczników oraz grup założycielskich działających w obszarze pożytku publicznego, w tym mieszkańców 
podejmujących działania na rzecz miasta w formule budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych, 

6) podmiotów otoczenia sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej (m.in. instytucji publicznych 
i prywatnych przedsiębiorstw), 

7) rad dzielnic, 

8) seniorów, 

9) zespołów branżowych, Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, Rady Seniorów 
Miasta Gliwice i innych funkcjonujących w mieście ciał doradczych 

zwanych dalej beneficjentami. 

3. Siedzibą Centrum jest miasto Gliwice. 

4. Centrum prowadzi działalność stuatutową na terenie miasta Gliwice. 
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Rozdział 2 
Cele i zadania 

§ 3. Centrum, 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. 1. Cele Centrum: 

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

2) tworzenie i rozwój warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców, budowaniu społeczności lokalnych, 
partnerstw międzysektorowych, współpracy oraz integracji beneficjentów, instytucji publicznych 
i prywatnych przedsiębiorstw; 

3) wspieranie beneficjentów w realizacji ich przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej; 

4) wspieranie różnych form partycypacji społecznej; 

5) rozwijanie działalności wolontaryjnej; 

6) wspieranie podmiotów otoczenia sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej (m.in. instytucji 
publicznych i prywatnych przedsiębiorstw); 

7) inspirowanie i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej; 

8) budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych; 

9) upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności obywatelskiej, inicjatyw oddolnych 
i wolontariatu. 

2. Centrum realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań; 

2) prowadzenie konsultacji i działalności doradczej; 

3) udostępnianie beneficjentom lokali oraz sprzętu będącego w posiadaniu jednostki; 

4) prowadzenie i aktualizację bazy danych o organizacjach; 

5) prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej; 

6) prowadzenie i upowszechnianie badań, ekspertyz i raportów dotyczących organizacji i społeczności lokalnej; 

7) działalność edukacyjną i animacyjną w środowiskach lokalnych; 

8) organizowanie i promocję różnych form wolontariatu; 

9) uczestnictwo i organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, wizyt studyjnych w zakresie działalności 
prowadzonej przez jednostkę i na rzecz beneficjentów; 

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

11) nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów pomiędzy beneficjentami, instytucjami oraz innymi 
podmiotami; 

12) realizację projektów finansowanych i dofinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych; 

13) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na zadania zlecone przez Miasto Gliwice w zakresie 
realizowanych przez Centrum celów statutowych; 

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

15) organizację i upowszechnianie procedury budżetu obywatelskiego. 
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Rozdział 3 
Organizacja i zarządzanie 

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

2. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta. 

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

4. Organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania Centrum, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników 
zatrudnionych w jednostce określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu 
z Prezydentem Miasta. 

5. Pracodawcą jest Centrum reprezentowane przez dyrektora wykonującego wobec pracowników czynności 
z zakresu prawa pracy. 

6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Gliwice. 

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa 

§ 6. 1. Centrum jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, 
a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta. 

2. Podstawą gospodarki Centrum jest plan finansowy (plan dochodów i wydatków). 

3. Rachunkowość Centrum prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe. 

4. Za gospodarkę finansową Centrum odpowiedzialność ponosi dyrektor oraz główny księgowy w zakresie 
określonym przepisami obowiązującego prawa. 

5. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym. 

6. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej. 

7. Dyrektor planuje i nadzoruje wykonanie remontów oraz inwestycji. 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe. 

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

2. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
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Uzasadnienie 

Zmiana nazwy jednostki oraz nadanie nowego statutu związane są z dążeniem do uwzględnienia 
i uwidocznienia podejmowanych przez jednostkę działań z obszaru szeroko rozumianej aktywności społecznej, 
a także z przyjęciem nowych zadań do realizacji z zakresu współpracy z radami dzielnic oraz procedury budżetu 
obywatelskiego. 
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