
Uchwała Nr XXXIII/768/2001 
Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 29 listopada 2001 roku. 

 
w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych" w Gliwicach 
przy ul. Jagiellońskiej 21. 
 
 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19, art.9 i art.18 ust. 2 pkt.9 lit.h, art.40 ust.2 pkt.2, art. 42 Ustawy z dnia 8 
marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 74z 1996r. z późn. zm.), art. 18 ust. 3 pkt 2 Ustawy 
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.). 
  

 Rada Miejska w Gliwicach 
  

 na wniosek Zarządu Miasta 
  

uchwala:  
  

1. Utworzyć jednostkę budżetową o nazwie Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21.  

2. Nadać statut Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.  

3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.  
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

 
(-) Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gliwicach
Zdzisław Goliszewski

 
 



 

  
 

Statut 
Jednostki budżetowej pod nazwą Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§ 1  
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zwane dalej Centrum jest jednostką budżetową działającą 
na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996r. z późn. zm.).  
2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998r z późn. 

zm.).  
3. Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach.  

§ 2  

1. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Gliwice, prowadzącą działalność finansową na zasadach 
ustalonych dla jednostki budżetowej.  

2. Zadaniem Centrum jest współpraca z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Gliwice.  
3. Centrum jest placówką integrującą Organizacje z terenu Gminy Gliwice.  
4. Siedziba Centrum znajduje się w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21.  
5. Obszar działania Centrum obejmuje Gminę Gliwice.  
6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Miasta.  

Rozdział II. Cele i zadania Centrum. 
§ 3  

1. Centrum realizując potrzeby Organizacji, kieruje się w szczególności:  
a. dobrem Organizacji;  
b. poszanowaniem praw Organizacji;  
c. poszanowaniem odrębności Organizacji;  
d. koniecznością wspierania rozwoju Organizacji poprzez możliwość dostępu do informacji.  

2. Centrum:  
a. udostępnia lokal Centrum na działalność statutową Organizacji, koordynuje i nadzoruje 

spotkania;  
b. prowadzi i na bieżąco uzupełnia bank informacji o Organizacjach;  
c. prowadzi punkt informacyjny dla Organizacji;  
d. zbiera i udostępnia Organizacjom informacje o możliwości pozyskania środków i funduszy 

na działalność z różnych źródeł;  
e. ułatwia przepływ informacji pomiędzy Organizacjami;  
f. wspiera działalność Organizacji m. in. poprzez poradnictwo, szkolenia, organizowanie spotkań 

branżowych Organizacji;  
g. współpracuje ze środkami przekazu w zakresie udostępnienia informacji i udzielenia wyjaśnień 

w sprawach dotyczących swojej działalności;  
h. redaguje własny biuletyn;  
i. gromadzi, przechowuje oraz udostępnia uprawnionym organom i osobom dokumentację 

Organizacji.  
3. Centrum podejmuje działania w celu propagowania inicjatyw obywatelskich.  

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie. 
§ 4  

1. Centrum kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta.  
2. Kierownik Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd 

Miasta.  
3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Centrum i reprezentuje go 

na zewnątrz.  
4. Kierownik jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzegania dyscypliny budżetowej.  
5. Kierownik planuje i nadzoruje wykonanie remontów oraz inwestycji.  



§ 5  
Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Centrum opracowuje Kierownik w formie Regulaminu 
Organizacyjnego, który zatwierdza Zarząd Miasta.  
 

Postanowienia końcowe. 
§ 6  

1. Statut Centrum nadaje Rada Miejska w Gliwicach.  
2. Zmian i uzupełnień dokonuje się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.  

(-) Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zdzisław Goliszewski
 


