Uchwała nr 47 /2015
z dnia 22 grudnia 2015 roku
Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych
do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej,
oceniającej oferty na zadania, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta
Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”, którego organizatorem jest
Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
(tryb obiegowy)

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt. 2 oraz § 6 ust. 4 uchwały nr XV/418/15 Rady Miasta
Gdańska z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu
Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” oraz
§ 6 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
w kadencji 2014 – 2016 (tekst jednolity) w związku z mailami Wydziału Rozwoju
Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2015 roku
oraz z dnia 11 grudnia 2015 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 konkursowych, których
posiedzenia planowane są w roku 2015 – w dniu 29 grudnia, zaś w roku 2016 –
w dniach: 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 stycznia, 01 i 02 lutego, 17, 21 i 22 marca,
a mających na celu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, który został
ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1680/15 z dnia
16 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” - następujące osoby:
• w dniu 29 grudnia 2015 roku:
o zadanie nr 6, pkt. 2.3 (wsparcie działalności klubów abstynenta) oraz
pkt. 2.4 (wsparcie CIS’ów) - Joanna Cwojdzińska, Cecylia Bucikiewicz,
Piotr Osiecimski;
o zadanie nr 19 (wsparcie działalności organizacji wspomagających
technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje) - Cecylia
Bucikiewicz, Piotr Osiecimski, Beata Matyjaszczyk;
• w dniach 07 oraz 12 stycznia 2016 roku:
o zadanie nr 20 - (wspieranie rozwoju społeczności lokalnej) - Beata
Matyjaszczyk, Alina Kaszkiel – Suska, Andrzej Banach;
strona 1 z 2
uchwała nr 47 /2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

•

•

•

•

•

w dniu 14 stycznia 2016 roku:
o zadanie nr 7 (ochrona i promocja zdrowia) – Joanna Cwojdzińska,
Beata Matyjaszczyk, Andrzej Stelmasiewicz;
o zadanie nr 13, pkt. 1 (zwiększenie bioróżnorodności Miasta Gdańska) Joanna Cwojdzińska, Beata Matyjaszczyk, Andrzej Stelmasiewicz,;
o zadanie nr 21 (wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz
ratownictwa i ochrony ludności) - Joanna Cwojdzińska, Beata
Matyjaszczyk, Andrzej Stelmasiewicz,;
w dniach 19 oraz 21 stycznia 2016 roku:
o zadanie nr 6 (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- wszystkie kategorie, za wyj. pkt. 2.3 i 2.4, które zostaną rozpatrzone
w dniu 29 grudnia 2015 r.) - Joanna Cwojdzińska, Cecylia Bucikiewicz,
Andrzej Banach;
w dniach 26 oraz 28 stycznia 2016 roku:
o zadanie nr 16 (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym) Joanna Cwojdzińska, Cecylia Bucikiewicz, Andrzej Stelmasiewicz;
o zadanie nr 18 (promocja i organizacja wolontariatu) - Joanna
Cwojdzińska, Cecylia Bucikiewicz, Andrzej Stelmasiewicz;
w dniach 01 oraz 02 lutego 2016 roku:
o zadanie nr 11 (edukacja, oświata i wychowanie) - Alina Kaszkiel –
Suska, Beata Matyjaszczyk, Cecylia Bucikiewicz;
o zadanie nr 17 - kwota 70.000,00 zł (upowszechnianie i ochrona
wolności oraz praw człowieka) - Beata Matyjaszczyk, Alina Kaszkiel –
Suska, Andrzej Stelmasiewicz;
w dniach 17, 21 oraz 22 marca 2016 roku:
o zadanie nr 12 (wypoczynek dzieci i młodzieży) - Joanna Cwojdzińska,
Andrzej Stelmasiewicz, Beata Matyjaszczyk;
o zadanie nr 13, pkt. 2 (aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy
jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i miejscu pracy) Andrzej Stelmasiewicz, Beata Matyjaszczyk, Cecylia Bucikiewicz.

§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.
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