
Sprawozdanie  

z wykonania zadań budżetowych  

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  

za 2010 rok 

 

GCOP/2010/01/w, Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wykonanie planu 

wydatków na poziomie 98,82% 

W ramach realizacji zadania na bieżąco aktualizowano bazę gliwickich organizacji 

pozarządowych, która na dzień 31.12.2010 r. liczyła 432 organizacje; udostępniano lokale na 

spotkania oraz zaplecze biurowe 114 organizacjom, które podpisały Porozumienie; udzielano 

bieżącego wsparcia, zapewniony był dostęp do komputera z Internetem, telefonu, ksera; 

prowadzono skrytki korespondencyjne; 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.  W ramach zadania również: 

1. przeprowadzono 32 konsultacje indywidualne, w tym dla nowopowstających organizacji 

z zakresu przygotowania dokumentów wymaganych do rejestracji oraz organizacji już 

działających m.in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na ich działalność, 

przygotowania wniosku o dotację czy budowania strony internetowej. Ponadto zostało 

udzielonych 6 konsultacji prawnych; 

2. zorganizowano 18 szkoleń i spotkań informacyjnych dla 162 liderów i członków 

organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: obsługi komputera, przygotowania 

i wypełnienia wniosku o dofinansowanie, sprawozdawczości rocznej NGO, motywowania 

wolontariuszy i pracowników w NGO, nowelizacji ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, kształtowania charyzmy lidera, finansowania 

przedsięwzięć kulturalnych, prezentacji swojej organizacji przed kamerą, współpracy 

z wolontariuszami; 

3. zorganizowano kampanię społeczną  „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich 

organizacji pożytku publicznego” - w ramach której odbyły się następujące 

przedsięwzięcia:    nakręcenie wideoklipów (przy współudziale ITV Gliwice), szkolenia 

i doradztwo dla gliwickich OPP pt ”Jak zaprezentować swoją organizację przed 

kamerą?”,   dzień „1% Fotomieszkańca” (przy współudziale Nowin 

Gliwickich),   przemarsz z udziałem gliwickich organizacji pożytku publicznego.  

Ponadto w czasie kampanii zostały wykorzystane: bandery, plakaty, ulotki, 

pieczątki „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” oraz strona 

internetowa zawierająca bazę gliwickich OPP; 

4. przeprowadzono łącznie 20 warsztatów pod nazwą „Młodzież w Europie” (15 spotkań) 

oraz „Upowszechnianie aktywności społecznej” (5) w szkołach zainteresowanych 

promowaniem edukacji społecznej dla łącznej liczby 546 uczniów. 

5. udostępniano lokale na wystawy i koncerty; odbyło się 21 wystaw (w 2 filiach)  

oraz 23 koncerty; 



6. odbyło się II Forum Organizacji Kulturalnych, w którym wzięli udział przedstawiciele 21 

organizacji oraz władz samorządowych; 

7. 23 kwietnia 2010 r. w „Kino Amok-Scena Bajka” odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta 

z liderami gliwickich organizacji pozarządowych, którego głównym punktem było 

podziękowanie organizacjom pozarządowym za ich działalność w 2009 roku oraz 

ogłoszenie wyników konkursu na Gliwickiego Lidera Społecznego Roku 2009, Gliwicką 

Organizację Roku 2009 oraz Biznesowego Partnera Roku 2009; 

8. organizowane były spotkania „W GCOP przy kawie”, w których udział wzięło 49 osób, 

3 spotkania branżowe organizacji działających w zakresie zdrowia, pomocy społecznej 

i ekologii, 3 spotkania zespołu branżowego organizacji kulturalnych oraz 2 spotkania 

rady seniorów; 

9. prowadzono konsultacje z organizacjami we współpracy z Urzędem Miejskim, mające na 

celu wypracowanie Programu Współpracy na rok 2011; 

10. kontynuowano dostęp do następujących tytułów: „Miejski Serwis Informacyjny”, Magazyn 

Kulturalny”, „Trzeci sektor”. 

11. przedstawiciele GCOP uczestniczyli w spotkaniach w ramach Forum Pełnomocników  

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Śląskim Związku Gmin i 

Powiatów; 

12. GCOP było uczestnikiem różnego rodzaju akcji, np. Dzień dobrych uczynków (po raz 

pierwszy zorganizowany konkurs dla szkół z tej okazji),  ArtNoc – Noc Galerii, „Polska 

bez dymu”; 

13. w ciągu roku ukazało się 14 informacji prasowych o GCOP;  

14. zorganizowano łącznie 27 szkoleń dla wolontariuszy, w tym m.in. szkolenia wstępne, 

lekcje warsztatowe w szkołach, spotkania dla nauczycieli, cykl warsztatów 

komputerowych; 

15. w grudniu odbyła się coroczna gala „Dzień Wolontariusza”, na której gościło 340 osób. 

Gościem specjalnym była Dyrektorka Centrum Wolontariatu w Hamburgu. 

Kontynuowano publikowanie na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego rozpoczętego 

w 2009 r. cyklu artykułów o organizacjach pożytku publicznego – 10 artykułów w 2010 r. 

Rozpoczęto dwa kolejne cykle: - w ramach „Gliwickich Organizacji Kulturalnych” napisano 

27 artykułów. Od października w rubryce „Pozarządowe Gliwice” umieszczane są artykuły 

dot. trzeciego sektora - do końca roku ukazało się ich 10. 

W 2010 r. złożono wniosek do Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz do Programu 

„Młodzież w działaniu” (jako partner) – oba zostały zaakceptowane i przystąpiono do ich 

realizacji. 

DOCHODY WŁASNE GCOP  2010  

 



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

Uzyskano wpływy od ubezpieczycieli mienia z tytułu odszkodowań za zalanie pomieszczeń przy ul. 

Jagiellońskiej 21 w kwocie 781,56 zł, zalanie pomieszczeń przy ul. Zwycięstwa 1 w kwocie 8693,89 zł 

oraz odsetki bankowe w kwocie 12,57 zł. 

Wydatkowano 4709,83zł  na zakup wykładziny podłogowej, 3873,79 zł remont zalanych pomieszczeń  

przy ul. Jagiellońskiej i Zwycięstwa 1 oraz 34,90 zł na usługę transportową. 

2. DW – Darowizny 

Otrzymano darowiznę w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność GCOP. 

Wydatkowano 350,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu wykładziny do pomieszczeń przy ul. 

Zwycięstwa 1.  

3. DW - GCOP  wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z 

usług biurowych oraz korzystanie z sieci  internetowej i telefonicznej dla podmiotów innych niż 

organizacje pozarządowe. 

Uzyskano wpływy z wynajmu sal na zebrania i szkolenia  w kwocie  7202,00 zł, z pozostałych usług  za 

dzierżawę rzutnika i ekranu 450,00 zł. 

Wydatkowano  235,92 zł na opłacenie rozmów telefonicznych., 1257,00 zł na szkolenia pracowników, 

800,40 zł na zakup lamp do „Perełki”, 207,26 zł na opłatę za gaz, 200,00 zł na diagnostykę pianina, 

195,20 zł  na usługę transportową oraz 512,40 zł na wdrożenie oraz konsultacje nowego programu 

sieciowego. Dopłacono 962,00 zł do zakupu ksero oraz 876,21 do remontu dużej sali przy ul. 

Jagiellońskiej 21. 

 

DOCHODY BUDŻETOWE GCOP 2010 

 

1.) Uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych -7,25 zł, odsetki umowne za nieterminową wpłatę 

kosztów najmu-13,25zł, zwrot pieniędzy za  2  zepsute czajniki elektryczne zakupione w 2009 r. -

155,90zł 

 

 

 


