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Protokół z konsultacji projektu
UCHWAŁY RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE ZMIANY NAZWY
GLIWICKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ORAZ NADANIA NOWEGO STATUTU
1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr PM-3516/2021 Prezydenta
Miasta Gliwice z dnia 21 stycznia 2021 r.
2. Konsultacje odbyły się w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag do udostępnionego
publicznie projektu uchwały.
3. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach zajmowała się projektem na
posiedzeniu w dniu 3 lutego 2021 r.
4. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach nie wniosła uwag do
przedstawionego projektu uchwały.
5.

W trakcie konsultacji drogą elektroniczną wpłynęły 2 uwagi od organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie:
Pierwsza uwaga była opinią dot. obecnej nazwy, którą zgłaszający uznał za prostą i piękną.
Zgłaszający przekazał równocześnie, że nie ma uwag do statutu.
2) Druga uwaga wskazywała na nieczytelność proponowanej nazwy. Zgłaszający podniósł, że
świadomość społeczna w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora jest niska,
wobec czego wprowadzanie w nazwie hasła „3.0” może być nieczytelne dla odbiorców. Zgłosił
także, że użyte w nazwie słowo „ośrodek" budzi skojarzenia z jednostkami pomocowymi,
ewentualnie z placówkami badawczymi. Zgłaszający zaproponował nazwę „Gliwickie Centrum
Aktywności Społecznej”, nawiązującą do sloganu jednostki „U nas w centrum są ludzie”.
1)

Uwagi nie zostały uwzględnione. Wypracowana nazwa dobrze oddaje dwa główne zadania
oraz strukturę organizacyjną jednostki, tj. wspieranie organizacji pozarządowych oraz
wspieranie aktywności społecznej. Zawarta w nazwie liczba „3” posiada następujące
konotacje:
- 3, bo „trzecie miejsce”, czyli wg koncepcji amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga
kolejne po dwóch istotnych dla każdego człowieka, tj. po miejscu pracy i po miejscu,
gdzie się mieszka. Trzecie miejsce charakteryzuje się tym, że jest dostępne dla
wszystkich, jest miejscem spotkania i rozmowy. „Trzecie miejsce” wzmacnia
przynależność do otoczenia, do danej społeczności.
- 3, bo trzeci sektor - tzn. ogół organizacji pozarządowych, cała przestrzeń aktywności
poza ramami biznesu i administracji publicznej.
Słowo „Centrum” jest łącznikiem z obecną nazwą.
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