Projekt
UCHWAŁA NR …………….
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia …………………. 2016 roku
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Centrum Organizacji
Pozarządowych w Żninie”
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”h” ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.1), art. 5
ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm2.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)3
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2016 r. tworzy się „Centrum Organizacji Pozarządowych
w Żninie”.
2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
3. Siedzibą Centrum jest Miasto Żnin.
4. Zadaniem Centrum Organizacji Pozarządowych COP Żnin będzie wspieranie
organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym także
wolontariuszy, społeczników oraz grupy założycielskie działające w obszarze pożytku
publicznego.
§ 2. Nadać utworzonej jednostce statut, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Przekazać Centrum mienie niezbędne do realizacji celów statutowych zadań, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146 , Dz. U. z 2015
r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777.
3
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.
938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532,
poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854,
poz. 1890 i poz. 2150.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Koziełek

Uzasadnienie
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje
możliwość powołania przez organ administracji publicznej jednostki organizacyjnej, której
celem jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3. Powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych poprzedzone zostało
przeprowadzeniem konsultacji.
Na terenie gminy Żnin działa aktywnie kilkadziesiąt organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z dotychczasowej współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
prowadzonej przez Urząd Miejski w Żninie wynika potrzeba powołania jednostki
prowadzącej działalność wspierającą na rzecz ww. podmiotów.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Koziełek

Załącznik
do Uchwały nr ………………
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia……………………….

STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŻNINIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie jest jednostką budżetową, która działa
na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594
z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014
poz. 1202 z późn. zm.)
5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn.
zm.)
6. statutu Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie.
§ 2.
Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną Gminy Żnin nie
posiadającą osobowości prawnej zwaną w skrócie „COP Żnin”.

§ 3.
1. COP Żnin wspiera organizacje pozarządowe, podmioty, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym także wolontariuszy, społeczników oraz grupy założycielskie
działające w obszarze pożytku publicznego – zwane dalej organizacjami.
2. Siedzibą COP Żnin jest miasto Żnin.
3. Obszar działania COP Żnin w zakresie realizacji celów statutowych obejmuje teren
działania Gminy Żnin.
4. Centrum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
Rozdział II
Cele i zadania Centrum
§ 4.
1. COP Żnin realizując potrzeby organizacji, kieruje się w szczególności:
1) dobrem organizacji,
2) budowaniem przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych,
3) szacunkiem dla praw organizacji oraz ich odrębności,
4) prawem organizacji do dostępu do informacji
5) interesem społecznym, w szczególności potrzebami mieszkańców, organizacji oraz
gminy Żnin
2. Centrum nie działając w celu osiągnięcia zysku świadczy usługi, które służą wsparciu
funkcjonowania sektora pozarządowego.
§ 5.
1. Cele COP Żnin to w szczególności:
1) wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy Żnin,
2) wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego,
3) wspieranie współpracy, podnoszenie standardów działania oraz umacnianie
poczucia tożsamości organizacji pozarządowych,
4) współpraca z Urzędem Miejskim w Żninie,

5) kreowanie

pozytywnego

kształtowanie

wizerunku

pozytywnych

organizacji

postaw

pozarządowych

społecznych

wobec

oraz

organizacji

pozarządowych,
6) wspieranie i inicjowanie wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych
oraz organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich
szczebli,
7) reprezentacja organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych
środowisk,
8) działania na rzecz dialogu i partnerstwa międzysektorowego,
9) prowadzenie działań integrujących sektor pozarządowy,
10) wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnego,
11) tworzenie

warunków

umożliwiających

skuteczną

pracę

organizacji

pozarządowych,
12) zwiększanie skuteczności organizacji pozarządowych w zakresie zdobywania
funduszy na ich działalność,
13) promocja sektora pozarządowego,
14) współpraca z administracją samorządową i sektorem pozarządowym,
15) działanie na rzecz rozwijania i promocji wolontariatu,
16) dostarczenie

wsparcia

doradczego,

szkoleniowego,

informacyjnego

i technicznego dla organizacji działających na terenie Gminy Żnin,
17) uaktywnianie potencjalnych liderów w środowiskach lokalnych w celu stymulowania
powstawania nowych organizacji.

2. COP Żnin realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizację szkoleń, seminariów specjalistycznych i spotkań informacyjnych
dla członków organizacji, a także osób zainteresowanych podjęciem
działalności w ramach sektora pozarządowego,
2) konsultacje i działalność doradczą dla organizacji,
3) tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych,
4) rozpoznawanie potrzeb organizacji,
5) gromadzenie

i

upowszechnianie

informacji

istotnych

dla

sektora

pozarządowego,
6) pomoc w poszukiwaniu partnerów lokalnych i zagranicznych dla organizacji,
7) udostępnianie organizacjom lokali oraz sprzętu będącego w posiadaniu
jednostki,

8) promocję organizacji,
9) współpracę z mediami oraz rzecznikiem prasowym Urzędu Miejskiego
w Żninie,
10) organizowanie i promocja wolontariatu,
11) organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach
i seminariach w zakresie działalności prowadzonej przez jednostkę,
12) współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin,
13) organizowanie i prowadzenie wizyt studyjnych,
14) pozyskiwanie środków zewnętrznych na funkcjonowanie centrum,
15) realizację

projektów

finansowanych

i

dofinasowanych

ze

środków

pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
16) wsparcie pozafinansowe dla organizacji,
17) udostępnianie sali konferencyjno-szkoleniowej na spotkania, konferencje,
szkolenia, imprezy okolicznościowe i inne potrzeby zgłaszane przez
organizacje,
18) udostępnianie organizacjom pozarządowym, na podstawie umowy użyczenia, lokali
na spotkania związane z działalnością statutową,

19) współorganizację spotkań integracyjnych, kiermaszy, seminariów, festynów
oraz innych form działalności.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 6.
1. COP Żnin kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Żnina.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Żnina.
4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.
5. Dyrektor wydaje w granicach pełnomocnictw: zarządzenia, instrukcje, polecenia
służbowe, obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania
Centrum.
6. Dyrektor w imieniu pracodawcy wykonuje wobec pracowników COP Żnin czynności
z zakresu prawa pracy.
7. Pełnomocnicy Dyrektora działają w granicach ich umocowania.

8. Udzielone pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania COP Żnin, zakres obowiązków
i uprawnienia pracowników zatrudnionych w jednostce określa Regulamin
Organizacyjny nadany przez Dyrektora jednostki w uzgodnieniu z Burmistrzem
Żnina.
10. Nadzór nad działalnością COP Żnin sprawuje Burmistrz Żnina.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 7.
1. COP Żnin prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej
na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej COP Żnin jest plan finansowy (plan dochodów
i wydatków) ustalony przez Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Burmistrza
Żnina.
3. Rachunkowość COP Żnin prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi
jednostki budżetowe.
4. Za gospodarkę finansową COP Żnin ponosi odpowiedzialność Dyrektor w zakresie
określonym przepisami obowiązującego prawa.
5. Dyrektor Centrum przedstawia Burmistrzowi Żnina informację o przebiegu
wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniając w szczególności
stan należności i zobowiązań oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego jednostki, w szczególności i nie mniejszej niż w planie finansowym,
w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.
6. Mienie COP Żnin jest mieniem komunalnym.
7. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny
budżetowej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 8.
1. Statut COP Żnin nadaje Rada Miejska w Żninie
2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3. Centrum używa pieczęci o treści Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie.
4. W korespondencji Centrum posługuje się oznakowaniem akt o symbolu COP.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

