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Sprawozdanie 

z wykonania zadania budżetowego 

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

za 2008 rok 

 

GCOP/2008/01/w,  Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – wykonanie planu 

wydatków na poziomie 95,67% 

  W ramach realizacji zadania udostępniano organizacjom pozarządowym 

pomieszczenia na spotkania zgodnie z przygotowywanym harmonogramem, uzupełniano  

i korygowano bazę danych organizacji pozarządowych w Gliwicach (na dzień 31.12.2008 r. 

liczyła ona 396 organizacji), zebrano i udostępniano organizacjom informacje o możliwości 

pozyskania funduszy z różnych źródeł m.in. za pośrednictwem komunikatów e-mail`owych, 

ułatwiano przepływ wiadomości pomiędzy organizacjami m.in. poprzez rozsyłanie ogłoszeń 

drogą elektroniczną oraz wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń, udzielano pomocy  

w przygotowaniu i wypełnianiu ofert o dotacje miejskie (konkurs ofert na zadania publiczne 

Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu 

oraz w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także na organizację 

imprez krajoznawczych). Wszystkie konkursy oraz wyniki umieszczano na tablicy ogłoszeń  

i stronie internetowej GCOP. Udzielono wsparcia nowopowstającym stowarzyszeniom, 

którym pomagano m.in. w przeprowadzeniu spotkania założycielskiego, przygotowaniu 

podstawowej dokumentacji do KRS, poprawnym przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej 

w KRS. Udostępniano bazę danych w celu zapoczątkowania współpracy pomiędzy 

organizacjami. Udostępniano sale na zebrania założycielskie.  

  Udzielono 22 konsultacji prawnych, a dzięki utworzeniu punktu porad księgowych 

udzielono 12 konsultacji księgowych. Udzielano wsparcia organizacjom poprzez: dostęp  

do sprzętu biurowego, edycję i druk materiałów z Internetu, przekazywanie korespondencji, 

współredagowanie pism, dostęp do stanowisk komputerowych, pracowni komputerowej itd. 

Prowadzono działania w celu poprawy funkcjonowania OPRz poprzez udzielanie konsultacji 

indywidualnych w zakresie zmian w podstawowych dokumentach organizacji, pozyskiwania 

środków na dofinansowanie działalności statutowej organizacji itp. (udzielono  

81 konsultacji). Przeprowadzono 14 spotkań warsztatowych dla łącznej liczby 300 uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia  

dot. pisania i realizacji projektów młodzieżowych, a w ramach prowadzonego punktu 

informacji europejskiej EURODESK: „Euroszanse”, „Europraca” i „Eurostudiowanie”.  
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  Przeprowadzono 66 (w tym 54 dla wolontariuszy) spotkań o charakterze 

informacyjnym, szkoleniowym i warsztatowym.  

  Udostępniano pomieszczenia na wystawy i prezentacje artystyczne. Odbyło  

się 7 wystaw i prezentacji.  

  Przeprowadzono dwa spotkania w ramach programu „Gmina – tu wszystko się 

zaczyna”, którego celem było wspólne wypracowanie przez samorząd  

i organizacje pozarządowe Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2009. Uczestniczyło w nich 31 osób z 15 gliwickich organizacji.  

  Od listopada 2008 r. poszerzono bazę lokalową Centrum Wolontariatu o dwa nowe 

pomieszczenia na ul. Zwycięstwa 1. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową 

www.gcop.gliwice.pl: bazę danych adresowych organizacji pozarządowych, dział 

„aktualności” oraz „dotacje”. Udoskonalono stronę internetową GCOP poprzez uszczuplenie 

głównego menu strony do konkretnych kategorii, zmieniono nazwy, dodano zakładkę ważne 

strony i adresy. Zmieniono szatę graficzną strony Centrum Wolontariatu, a także 

dostosowano informacje istotne dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem.  

  Ponadto, w związku z powołaniem od 1 lipca 2008 r. Pełnomocnika Prezydenta 

Miasta ds. organizacji pozarządowych, na stronie www.gcop.gliwice.pl utworzono podstronę 

Pełnomocnika, zawierająca zakres obowiązków i godziny dyżuru.  

  Prowadzono prenumeratę następujących tytułów: „Rachunkowość Organizacji  

non-profit”„ Gazeta NGO” i „Gazeta prawna” a także kontynuowano dostęp do tytułów 

„Nowiny Gliwickie ”, „Magazyn Kulturalny” oraz Miejski Serwis Informacyjny.  

  Niewykonanie wydatków w 100% wynika z mniejszych niż zakładano kosztów 

organizacji Dnia Wolontariusza, mniejszych kosztów konsultacji prawnych dla organizacji 

pozarządowych, mniejszej ilości porad księgowych oraz mniejszego zużycia ciepła  

w związku z ciepłym sezonem zimowym. 

 

 

DOCHODY WŁASNE GCOP  2008 

 

1.) DW – Odszkodowania i wypłaty za utracone mienie oddane jednostce budżetowej 

Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli (COMPENSA) w kwocie 

3633,45 zł oraz odsetki bankowe 26,33 zł. 

Wydatkowano kwotę 4113,45 zł na kosztorys naprawy, naprawę szkód oraz roboty 

malarskie. 

 

2.) DW – GCOP wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych, 

http://www.gcop.gliwice.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/
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wpływy z usług biurowych oraz korzystanie z sieci internetowej i telefonicznej dla 

podmiotów innych niż organizacje pozarządowe. 

Uzyskano wpływy z wynajmu sal na zebrania w kwocie 300,00 zł z pozostałych usług 

165,00 zł. Wydatkowano 200 zł na szkolenie. 

 

3.) DW – GCOP darowizny Uzyskano darowiznę od Banku PKO BP w kwocie 1000,00 zł 

na nagrody dla wolontariuszy i taką kwotę wydatkowano. 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE GCOP 2008 

 

1.) Uzyskano wpływy z odsetek bankowych 9,80 zł, zwrot  opłaty za szkolenie z okresu 

ubiegłego 35,00 zł oraz zwrot  kwoty 528,81 z ZBM rozliczenia z poprzedniego roku, 

wpłata emerytów 200,00 zł za zniszczony zamek (drzwiowy) oraz zwrot nadpłaconej 

trzynastki za 2006 rok w kwocie 563,81 zł. 
 

 


