
 
 

Uchwała nr 09/2017 
z dnia 06 lutego 2017 roku  

Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 
w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych 

do uczestniczenia w pracach komisji wyboru zgłoszeń, złożonych 
w otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektów 

rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska. 

(tryb obiegowy) 
 

Na podstawie § 6 ust.4 Uchwały nr XXX/847/16 RMG z dnia 27 października 2016 

roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2017” oraz §6 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu Gdańskiej 
Rady Organizacji Pozarządowych (tekst jednolity), w związku z mailem Biura 

Rozwoju Gdańska  z dnia 30 stycznia 2017 roku, Gdańska Rada Organizacji 
Pozarządowych podjęła uchwałę następującej treści: 
 

§ 1 
 

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych wskazuje - jako przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, wybranych z listy osób rekomendowanych podczas 
plenarnego spotkania, odbywającego się przy udziale przedstawiciela Prezydenta 
Miasta Gdańska - do udziału w pracach komisji konkursowej, której posiedzenie 

planowane jest w dniu 15 lutego 2017 roku (godz.10.30), a mającej na celu 
rozstrzygnięcie otwartego naboru partnerów projektów rewitalizacyjnych Gminy 

Miasta Gdańska, który został ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gdańska nr 85/17 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego naboru 
partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji 

projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska określonych w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu 
pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016- następujące osoby: 

- Cecylia Bucikiewicz, 
- Elżbieta Rolbiecka, 
- Elżbieta Rutkowska. 

§ 2 
 

W przypadku konieczności wyłączenia z pracy w komisji konkursowej którejś 
z osób, wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych w § 1, 
zastosowanie mają przepisy, określone w regulaminie pracy komisji oraz ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Beata Matyjaszczyk 

Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 


