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Uchwała nr 52 /2016 
z dnia 20 stycznia 2016 roku 

Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 
w sprawie wprowadzenia zmiany w „uchwale GROP nr 47/2015  

z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wskazania przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 

do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej 
oceniającej oferty na zadania, zlecane przez Wydział Rozwoju 

Społecznego”. 
(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 uchwałą własną nr 47/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej, oceniającej 
oferty na zadania, zlecane przez Wydział Rozwoju Społecznego, podjętą w trybie 
obiegowym oraz koniecznością wyłączenia z udziału w pracach komisji niektórych 
ze wskazanych w uchwale tej osób, Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych 
podjęła uchwałę następującej treści: 

 
 

§ 1 
 

1. W uchwale nr 47/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku Gdańskiej Rady 
Organizacji Pozarządowych w § 1, dotyczącym wskazania 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 / dniach: 

• 26, 28 stycznia 2016 roku – w odniesieniu do składu komisji 
konkursowej na zadanie nr 18 (promocja i organizacja wolontariatu)  
w miejsce Joanny Cwojdzińskiej wpisuje się Lucynę Karczewską, 

• 01, 02 lutego 2016 roku - w odniesieniu do składu komisji 
konkursowej na zadanie 11 (edukacja, oświata i wychowanie) w miejsce 
Beaty Matyjaszczyk wpisuje się Karolinę Weiner, 

• 17, 21, 22 marca 2016 roku – w odniesieniu do składu komisji 
konkursowej na zadanie nr 12 (wypoczynek dzieci i młodzieży) w miejsce 
Beaty Matyjaszczyk wpisuje się Karolinę Weiner. 

2. W pozostałej części uchwała GROP nr 47/2015 pozostaje bez zmian. 
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§ 2 
 

W przypadku konieczności wyłączenia (przy ocenianiu danego zadania) z pracy  
w komisji konkursowej osoby, wskazanej 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. 


