
 
 

Uchwała nr 49/2018 

z dnia 20 lutego 2018 roku 
Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 

w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na zadania 

z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, 

zlecane przez Biuro Rozwoju Gdańska.  
(tryb obiegowy) 

 
Na podstawie § 6 ust.4 Uchwały Nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz § 6 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu 
Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (tekst jednolity), w związku z mailem 

Biura Rozwoju Gdańska z dnia 12 lutego 2018 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 marca 2018 roku, a mającej na celu rozstrzygnięcie 

otwartych konkursów ofert, które zostały ogłoszone Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdańska nr 220/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia 
i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu animacji społecznej przestrzeni podwórkowej, 
obszarów objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” 
oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 221/18 z dnia 7 lutego 2018 
roku przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kontynuacji działań 
społecznych w obszarach dotychczas rewitalizowanych (Dolny Wrzeszcz 

i Letnica), określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018” - następujące osoby: 

- Cecylia Bucikiewicz, 
- Elżbieta Rutkowska, 
- Krzysztof Skrzypski. 

§ 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 
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