
 

Uchwała nr 37/2017 
z dnia 23 października 2017 roku  

Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 
w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych 

do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty, złożone 
w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017. 
(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 pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z dnia 

17 października 2017 roku (l.dz. PS.SAMRW.344.24(2).2017),  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 07 listopada 2017 roku (godz.13.00), a mającej na celu 

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, który został ogłoszony Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdańska nr 1831/17 z dnia 13 października 2017 roku, 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w  roku 2017 
zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. „Dostosowanie do działań 
socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach 

wsparcia dziennego”- następujące osoby: 
- Beata Matyjaszczyk, 
- Cecylia Bucikiewicz, 

- Magdalena Wiszniewska. 
§ 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 


