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Uchwała nr 32 /2015 
z dnia 10 lipca 2015 roku 

Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 
w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych 

do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej 
oceniającej oferty na wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, ubiegających się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, środków UE i innych funduszy na zadania z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

(tryb obiegowy) 
 
 

Na podstawie § 7 ust. 4 uchwały nr LVIII/1448/14 Rady Miasta Gdańska z dnia  
30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta 
Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” oraz § 6 ust. 4, 5 i 6 
Regulaminu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych w kadencji 2014 – 2016  
w związku z mailem Biura Prezydenta ds. Kultury z dnia 06 maja 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 konkursowej, której posiedzenie planowane jest  
w dniu pomiędzy 17 a 20 sierpnia 2015 roku, mającej na celu rozstrzygnięcie 
otwartego konkursu ofert, który został ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gdańska nr 559/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, dotyczącego wsparcia wkładów 
własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubiegających się  
o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
środków UE i innych funduszy na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego- następujące osoby: 

− Andrzej Witkiewicz, 
− Barbara Badowska – Średniawa, 
− Marzena Świtała. 

 
§ 2 

 
W przypadku konieczności wyłączenia (przy ocenianiu danego zadania) 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. 
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§ 3 
 

Traci moc uchwała nr 29/2015 z dnia 27 maja 2015 roku Gdańskiej Rady Organizacji 
Pozarządowych w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych  
do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie 
wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubiegających się 
o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
środków UE i innych funduszy na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


