
UCHWAIA NRru7A2O$
RADY MIASTA WTOCTAWEK

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zmieniaiqca uchware w sorawie utwozenia jednostki budietowej pn, wrocrawskie centrumorsanizacji pozazqobwych i rnrormac;i iurysd;;i-' 
*

Napodstawieartlgust.2pktglit hustawyzdniagmarca1gg0rokuosamorzEdziegminnym(Dz.U.
z 2013 r' poz 594,poz.645,p oz 1318,2 zut ,piriti,--ioiii , 

^n.uust 
6 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r'o dziararno6ci po2ytku pubricznrgo i o *ornrrri..iz- ri.- u. , 

.ruo r.-poz. 1118 , poz.113g pozi:. t146 )orazarl'11 ust2iart. 12ust..2.ustiwyzo.i.izrirrprlloigr.ofinansachpubricznych 
(Dz.t).2

iSll!"*;Uze38,poz.1646, 
rzou,ir.itgi,.pil)iii,writqo,po..ro!o-oo.is1:t'i,zors

uchwala sig, co nastepuje

$1 W uchware Nr XXVr1g5r2012Rady Miasta wroclawek z dnia 2g pa2dziernika2012 r, w sprawieutwozenia jednostki budZetowej pn. Wo.f."rf,i. C.
rnrormuqi iJrysiffi, wprowaoza sig nastqpuiqce zmialflum 

organizacji Pozazqdowych i

1) tytul uchwaly otrzymuje bzmienie:

#rr:[ffidy;ff113,,r,,.r9'.r,*, 
budzetowei pn. wocrawskie centrum orsanizacji

2) w gl' w g2, w g3 wyraz,,woclawskie centrum organ,izacji pozarz4dowych i Informacji

ilfrJi.r,.l:fl;zastspuje 
sis wyrazem ,wto;ta;kiJientrum orsanizacji pozazqdowych 

i

' ffiff;?l- 
Nr 1 do uchwalv otzvmuje bzmienie okrestone w zalqczniku do niniejszej

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig prezydentowi 
Miasta Woclawek.

$ 3. 
;#:ifff 

wchodzi w zycie z dntem podjgcia z mocq obowiqzuiqcq od dnia 1 pa2dziernika

2 Uchwala podrega podaniu do pubricznej wiadomosci popzez ogroszenie w BiuretynieInformacji publicznej Uzgdu Miasta Wfochw&. 
" ---"'-"-



Zalqcznik
do UCHWAT-Y NR Wt2t2O1S
RADY MIASTA WTOCTAWEK
z dnia 31 sierpnia 201S r,

STATUT

WLOCTAWSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZADOWYCH t WOLONTARIATU

I . POSTANOWIENIA OGOLNE

g l.woctawskie centrum organizacji pozazEdowych 
i worontariatu, zwane darej centrum jest jednostkqbud2etow4 utwozonq pzez Gming Miasto wiocla''r* arirr.ri.i., podstawie niniejszego statutui obowiqzujqcych pzepis6w.

II . SIEDZIBA IOBSZAR DZIATANIA

g 2.1. Siedzib4 Centrum jest miasto Woclawek,

2. Centrum prowadzi dzialalno66 statutowq na terenie miasta Woclawek.

3, Centrum moze byi czlonkiem krajowych i migdzynarodowych organizacji .

III , PRZEDMIOT DZIATANIA

s 3. Do pzedmiotu dzialania ceirtrum nare2y rearizowanie zadai i strategii Miasta w zakresie:
1' wspolpracy i dziararnoS. na .-,ecz organizacji pozazqdowych 

..oraz 
podmiot6w wymienionycnw art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dziararnoici po2ytku publicznego io wolontariacie,a tak2e wolontariuszy igrup inicjatywnVcfr Azia[iqcycfr w oOrr.o, porytf, publicznego,

2. budowania pzestzeni dialogu i konsullacji spolecznych,

3. aktpvizacji iwsparcia os6b zagro2onych wykluczeniem spolecznym.

tv.oRGAN|ZACJA WEWNETRZNA I ZADANtA cENTRUM

$ 4.1. hkres dzialatnoSci obejmuje:

1) aktywizowanie i wspieranie merytoryczno-administracyjne organizacji pozazqdowych orazpodmiotdw wymienionych,w art. 3 ust.3 ustawy z dnia i+'ftwietnra zoog r,, o dzialarnosci po2vtkupublicznego i o wolontariacie prowadzqcycir dzialalnoSi na zecz mieszkancdw wb;awka,a takze grup nieformarnych, iniciatywobywiterskich oraz jrup ooywateri pranuiqcych utwotzenie

i:ffH,rril. 
fundacji czy partnerstwa tokatnego, * iy, popo* OziatalnoSt *VO.*ni.re

2) integracj? i promocjg sektora pozazqdowego,

3) organizowanie i promoc.l? wotontariatu,

4) prowadzenie dzialair w zakresie wsparcia inicjatylv sporeczn ycn na rzecz budowanraspoleczehstwa obywatetskiego i rOwnego traltuwani;., 
'



5) animowanie rokarnego rozwoju, w tym rearizaciq dziaran na zecz wspierania i aktylvizacji
srodowisk mlodziezowych, senior6w oraz osdb zagro2onych i dotknigtych uuvr,iu#nl*
spolecznym,

6) udostgpnianie pomieszczeir na realizacjq zadari statutowych.

2. centrum prowadzi wsp6lpracg z krajowymi i migdzynarodowymi organizacjami dzialaiqcymi na zecz
organizacji pozazqdowych.

3 struktur? organizacyjnq centrum oraz szczeg6rowy zakres i zasady dziarania poszczeg6lnych
kom6rek organizacyjnych okresra reguramin organizacylny ustarony pzez ov"r,toi.- clntiu,
i zatwlerdzony pzez prezydenta Miasta Woclawei.

$ 5 1 centrum kieruje i reprezentuje na zewnqtz Dyrektor centrum, Ktorego zatrudnia izwalnia prezydenl
Miasta Woclawek.

2 Dyrektor dzialaiEc zgodnie z obowiqzui4cymi pzepisami prawa oraz niniejszym statutem, podejmule
oecyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoS6.

3. Dyrektor dziala na podstawie,pelnomocnictwa udzieronego pzez prezydenta Miasta woclawek oraz0dpowiada za realizaqg dzialalnoSci statutowej jednostki

4 Dyrektor wydaje w granicach pelnomocnictw: zarzqdzenia, instrukcje, porecenia sru2bowe,
obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczqce funkcjonowania Centrum.

5 Dyrektor wykonuje czynno6ci pracodawcy w stosunku do os6b zatrudnionych w centrum.

6, Pelnomocnicy Dyrektora Centrum dzialajq w granicach ich umocowania.

7. Udzielone pelnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2nosci.

$ 6, Podmiotem sprawujqcym nadz6r nad Cenkum jest prezydent Miasta Wloclawek.

V, GOSPODARMFINANSOWA

$ 7..1 centrum prowadzi gospodarkg finansowq w formie jednostki budzetowej na zasadach
okreSlonych w ustawie o finansach publicznych.

2 Podstawq gospodarki finansowej centrum jest pran finansowy na dany rok karendazowy ustaronyprzez Dyrektora Centrum i zatwierd zony przezprezydenta Miasta Woclawek.

3 Centrum pzedstawia prezydentowi Miasta wocrawek informacjg o pzebiegu wykonania pranu
finansowego za pieni'rsze p6rrocze, uwzgrgdnralqcq w szczegJrnosci stan nareinosi i i.o.-ie.;i,w tym wymagarnych oraz sprawozdanie ro,cine z wykJnania pranu finansowego j.d;;;tki;
w szczegdrowosri i nie mniejszej ni2 w pranie finansowym, w terminach okre$ronych w ustawieo finansach publicznych.

4, Mienie Cenhum jest mieniem komunarnym.

VI , POSTANOWJENIA KONCOWE

$ B,Zmiany Statutu mogq by6 dokonane w trybie wla6ciwym dla jego uchwalenia,



UZASADNIENIE
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