Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
za 2009 rok
GCOP/2009/01/w, Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – wykonanie planu
wydatków na poziomie 99,83%
W ramach realizacji zadania:
1. na bieżąco aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień
31.12.2009 r. liczyła 402 organizacje;
2. przeprowadzono 79 konsultacji indywidualnych, w tym dla nowopowstających organizacji
z zakresu przygotowania dokumentów wymaganych do rejestracji oraz organizacjom już
działającym m.in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na ich działalność,
przygotowania wniosku, sprawozdawczości rocznej. Ponadto udzielono 35 konsultacji
prawnych;
3. od października 2009 r. 5 organizacji pozarządowych skorzystało z konsultacji dot.
marketingu internetowego prowadzonych przez wolontariuszy GCOP;
4. udostępnia lokal na spotkania oraz zaplecze biurowe 110 organizacjom, które podpisały
Porozumienie. Udzielano bieżącego wsparcia, zapewniony został dostęp do komputera
z Internetem, telefonu, ksera, prowadzono skrytki korespondencyjne;
5. udzielano informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy z różnych źródeł
grantodawczych poprzez organizację spotkań informacyjnych, rozsyłanie e-maili oraz
umieszczanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej informacji o aktualnych
konkursach ofert;
6. zorganizowano 23 szkolenia i spotkania informacyjne dla 248 liderów i członków
organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: obsługi komputera oraz zasad kontaktów z
mediami, programu „Młodzież w działaniu”, przygotowania i wypełnienia wniosku o
dofinansowanie, fundraisingu, sprawozdawczości rocznej NGO, pozyskiwania środków
w ramach programu POKL, zarządzania projektami kulturalnymi;
7. zorganizowano szkolenie pt. „Budowanie kampanii 1% w organizacjach pożytku
publicznego” dla organizacji pozarządowych mających status OPP;
8. przedstawiciele GCOP uczestniczyli w spotkaniach w ramach Forum Pełnomocników
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
9. GCOP było uczestnikiem różnego rodzaju akcji, np. Dzień dobrych uczynków, Targi
Organizacji Studenckich „TOST”, ArtNoc – Noc Galerii;
10. w ciągu roku ukazało się 29 informacji prasowych o GCOP. W lipcu 2009 r.
zapoczątkowany został cykl artykułów o organizacjach pożytku publicznego, do końca
roku ukazało się ich 25;
11. przeprowadzono 31 wywiadów ankietowych z organizacjami pozarządowymi o profilu
kulturalnym, na podstawie których sporządzono raport z badań. Raport został
przekazany do Wydziału Kultury i Promocji Miasta;
12. zorganizowano 19 szkoleń dla 170 wolontariuszy oraz 3 szkolenia dla organizacji
chcących pozyskać wolontariuszy;

13. w grudniu odbyła się coroczna gala „Dzień Wolontariusza i Społecznika”, na której
gościło 300 osób;
14. przeprowadzono 75 warsztatów w szkołach dotyczących programu „Młodzież w
działaniu” oraz upowszechniania aktywności obywatelskiej dla łącznej liczby 1357
uczniów oraz jedno spotkanie dla 25 nauczycieli i pedagogów;
15. udostępniano lokale na wystawy i koncerty – odbyło się 20 wystaw w 2 filiach
oraz 19 koncertów;
16. odbyło się I Forum Organizacji Kulturalnych, w którym wzięło udział 50 osób, w tym
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych;
17. 23 marca 2009 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Gliwice odbyło się spotkanie
Prezydenta Miasta z Liderami gliwickich organizacji pozarządowych, którego głównym
punktem było podziękowanie organizacjom pozarządowym za ich działalność w 2008
roku oraz ogłoszenie wyników konkursu na Gliwickiego Lidera Społecznego i Gliwicką
Organizację roku 2008;
18. zorganizowane zostały 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie”, w których udział
wzięły 83 osoby;
19. przeprowadzono konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu
Współpracy na rok 2010;
20. w 2009 roku złożono następujące wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki:
Priorytet 7.2.1 - Projekt: „GAL – Gliwicka Akademia Liderów”,
Priorytet 7.2.2 - Projekt: „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,
Priorytet 9.5 - Projekt: „Aktywni, prospołeczni, przedsiębiorczy”;
21. kontynuowano dostęp do następujących tytułów: „Miejski Serwis Informacyjny”, Magazyn
Kulturalny”, „Trzeci sektor”.

DOCHODY WŁASNE GCOP 2009
1) DW – Odszkodowania i wypłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące
w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.
Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli (Warta) w kwocie 4 659,57 zł
oraz odsetki bankowe 5,80 zł.
Wydatkowano kwotę 4 000,00zł na remont podłogi dużej Sali po zalaniu oraz 320,86zł
na naprawę drzwi wejściowych po dewastacji przy ul. Jagiellońskiej 21,

2) DW – Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.
Otrzymano darowiznę w kwocie 300,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność
GCOP.

3) DW – Dochody z tytułu umów dotyczących wynajmu pomieszczeń, zwrot kosztów
wykorzystanej elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych
umów a także odsetki za nieterminowe zapłaty.
Uzyskano wpływy z wynajmu sal na zebrania i szkolenia w kwocie 2635,00 zł,
z pozostałych usług 199,00 zł. oraz 2,14 zł z tytułu nieterminowych wpłat za najem sali.
Wydatkowano 635,55zł na opłacenie rozmów telefonicznych. 550,00 zł na szkolenia
pracowników,1098,00zł na utrzymanie strony WWW i dostępu do poczty email
90,38 zł za wywóz nieczystości, dopłacono 70,00 zł do wydruku ulotek GCOP
oraz 49,00 zł do remontu pomieszczeń na Z-1.

DOCHODY BUDŻETOWE GCOP 2009
Uzyskano wpływy z odsetek bankowych 4,34 zł, odsetki umowne za nieterminową realizację
remontu „Perełki” 2 0201,49 zł, zwrot z tytułu korekty faktury BIUROPLUS 131,87 zł,
kary umowne za remont „Perełki” 2 995,00 zł, zwrot kwoty 1 012,00 zł z ZBM tytułem
rozliczenia mediów za poprzedni rok oraz 198,27 zł tytułem zwrotu składek ZUS za rok 2003.

