
Nr 

Uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwały

Treść Uchwały Komisje Konkursowe / przedstawicielstwo w innych 

pracach

Osoby powołane do Komisji/ przedstawcielstwa

05/2014 10.12.14 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowje z zakresu pomocy społęcznej (tryb 

obiegowy)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w latach 2015-2017 zadań z zakresu pomocy 

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i 

rowiązywania problemów alkoholowych:

1. Wioleta Umławska 

2.Tomasz Janikowski 

3.Izabela Chorzelska 

4.Karolina Weiner ( w przypadku wyłączenia z pracy 

w komisji jednej z pozostałych osób)

06/2014 10.12.14 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego (tryb obiegowy)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w roku 2015 zadań z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1.Barbara Badowska-Średniawa 

2.Andrzej Witkiewicz 

3.Izabela Chorzelska

zad.dot.prowadzenia klubów abstynenta,realizację projektu 

"Kibice Razem" oraz prowadzenia CIS (19.12.2014r.): 

1.Andrzej Banach 

2.Piotr Osiecimski 

3.Izabela Chorzelska

zad.dot.przeciwdziałania uzależnieniom i patologoim 

społęcznym,ochrony i promocji zdrowia(08.01.2015r.): 

1.Beata Matyjaszczyk 

2.Karolina Weiner 

3.Izabela Chorzelska

zad.dot. działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym,zapewnienia obsługi psychologicznej i 

prawnej ofiarom syskryminacji i naruszania praw 

człowieka (09.01.2015r.): 

1.Karolina Weiner 

2.Andrzej Witkiewicz 

3.Marzena Świtała

zad.dot. promocji i organizacji wolotnariatu jako formy 

wspierania rozwoju aktywności mieszkańców i budowania 

postaw sprzyjających zaangażowaniu społecznemu 

(12.01.2015r.): 

1.Beata Matyjaszczyk (zmiana na Izabela 

Chorzelska) 

2.Karolina Weiner 

3. Piotr Osiecimski 

zad.dot.dział.wspomagającej technicznie,szkoleniowo i 

informacyjnie organizacje wspierania rozwoju społeczności 

lokalnej(14.01.2015r.):

1.Karolina Weiner 

2.Andrzej Banach 

3.Izabela Chorzelska

Zestawienie osób powołanych do Komisji Konkursowych w 2015 roku

 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań,zlecanych przez WRS
w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania zlecane 

prze WRS (tryb obiegowy)

10.12.1407/2014



zad.dot.wspierania rozwoju społ.lokalnej-c.d.,wspierania 

zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i 

ochrony ludności (16.01.2015r.): 

1.Karolina Weiner 

2.Andrzej Banach 

3.Izabela Chorzelska 

4.Beata Matyjaszczyk (w miejsce Izabeli 

Chorzelskiej do oceny zadań z zakresu porządku 

publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności)
zad.dot.edukacji, oświaty i wychowania (20.01.2015r.): 1.Beata Matyjaszczyk 

2. Karolina Weiner 

3.Piotr Osiecimski

zad.dot.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego (21.01.2015r.): 

1.Andrzej Stelmasiewicz 

2. Renata Tkaczyk 

3. Władysław Barwiński

08/2015 07.01.15 W spr. wskazania przedstawicieli GROP oraz 

rekomendowania przedstawiciela GRDPP do 

Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

do pracy w zespole ds..BO 1.Beata Matyjaszczyk  

2.Marcin Bildziuk

09/2015 08.01.15 W spr. wprowadzenia zmiany w Uchwale nr 07/2014 

z dnia 10.12.14r. w sprawie wskazania 

przedstawicieli organizacji pozarz. Do 

uczestniczenia w pracach komisji konkursowej 

oceniającej oferty na zadania, zlecane przez WRS w 

2015r.

w spr.otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015.- 

zadania dot. promocji i roganizacji wolontariatu jako formy 

wspierania rozwoju aktywności mieszkańców i budowania 

postaw sprzyjających zaangażowaniu społecznemu 

1.Beata Matyjaszczyk (zmiana na Izabela 

Chorzelska)                                                                

2.Karolina Weiner                                                      

3.Piotr Osiecimski

10/2015 26.01.15 W spr. wskazania przedstawicieli organizacji pozarz. 

do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej 

oceniającej oferty na zadania z zakresu 

rewitalizacji(tryb obiegowy)

w spr.otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r.- 

Zadania z zakresu rewatalizacji społecznej dzielnic 

objętych programem: "Kompleksowe działania społeczne 

w obszarze rewitalizowanym Dolne Miasto"

1.Andrzej Stelmasiewicz                                               

2.Joanna Cwojdzińska                                                   

3.Władysław Barwiński

15/2015 02.02.15 W spr. wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania z zakresu 

przedsiębiorczości (tryb obiegowy)

w sprawie ogłoszenia otawrtego konkursu ofert na 

realizację w 2015r. zadania w zakresie działalności 

wspierającej rozwój gospodarczy,w tym rozwój 

przedsiębiorczości "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - 

Stud(n)ia Przedsiębiorczości"

1.Karolina Weiner 

2.Piotr Żywicki 

3.Andrzej Banach

16/2015 02.02.15 W spr. wskazania przedstawicieli org. pozarz. do 

uczestniczenia w pracach komisji konkursowej z 

zakresu pomocy społecznej

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w latach 2015-2016 zadań z zakresu pomocy 

społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

1.Wioleta Umławska 

2.Tomasz Janikowski 

3.Izabela Chorzelska

w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania zlecane 

prze WRS (tryb obiegowy)

10.12.1407/2014



17/2015 25.02.15 W spr. wskazania przedstawicieli GROP do zespołu 

przygotowującego ewaluację Wieloletniego 

Programu Współpracy Miasta Gdańska z org.pozarz. 

na lata 2011-2015 i projekt programu na lata 2016-

2020

Przedstawiciele GROP do udziału w pracach nad ewaluacją 

Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z 

organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 i 

opracowywaniem projektu programu na lata 2016-2020

1.Agnieszka Buczyńska 

2.Joanna Cwojdzińska 

3.Jarosław Marciszewski 

4.Beata Matyjaszczyk 

5.Izabela Chorzelska
18/2015 25.02.15 W spr. wskazania przedstawicieli GROP do zespołu 

Studium Rozwoju Przestrzennego Miasta Gdańska

Przedstawiciele do udziału w pracach nad Studium 

Rozwoju Przestrzennego Miasta Gdańska

1.Mateusz Hoppe 

zastępcy: 

2.Beata Matyjaszczyk  

3.Adam Niemkiewicz

zad.dot.wypoczynku letniego (17.03.2015r.): 1.Piotr Osiecimski 

2.Marzena Świtała 

3.Izabela Chorzelska 
zad.dot.terenów zielonych(18.03.2015r.): 1.Barbara Badowska-Średniawa 

2.Andrzej Stelmasiewicz 

3.Izabela Chorzelska

20/2015 09.03.15 W spr. wskazania przedstawicieli org.pozarz. do 

uczestniczenia w pracach komisji konkursowej z 

zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego

w sprawie ogłoszenia otwartego otwartego konkursu ofert 

na realizację w roku 2015 zadań z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Barbara Badowska-Średniawa 

2.Andrzej Witkiewicz 

3.Izabela Chorzelska

21/2015 26.03.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej w sprawie zapewnienia dzieciom 

czteroletnim zamieszkałym na terenie Gdańska 

możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

powierzenie zadania publicznego - zapewnienia 

dzieciomczteroletnim, zamieszkałym na terenie Gdańska 

możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w 

niepublicznych przedszkolach

1.Cecylia Bucikiewicz

23/2015 09.04.15 W spr. wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania z zakresu 

pomocy społecznej oraz profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, zlecane 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gdańsku (tryb obiegowy)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej 

oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych

1.Tomasz Janikowski 

2.Wioleta Umławska 

3.Izabela Chorzelska

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań, zlecanych przez WRS19/2015 09.03.15 W spr. wskazania przedstawicieli org. pozarz. do 

uczestniczenia w pracach komisji konk. oceniającej 

oferty na zadania, zlecane przez WRS



24/2015 10.04.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadanie, zlecane 

przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony 

Zabytków (tryb obiegowy)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania w zakresie podnoszenia jakości 

przestrzeni miejskiej

1Andrzej Stelmasiewczi 

2.Alina Kaszkiel-Suska 

3.Marta Gibczyńska

25/2015 13.04.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania, zlecane 

przez Wydział Rozwoju Społecznego (tryb 

obiegowy)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursuofert na 

realizację w roku 2015 zadań, zlecanych przez WRS 

1. Piotr Osiecimski 

2. Elżbieta Rolbiecka 

3. Izabela Chorzelska

26/2015 22.04.15 w sprawie wskazania przedstawiceli GROP w 

zespole ds. imigrantów

do pracy w Zespole ds. modelu wspierania imigrantów 1. Beata Matyjaszczyk 

2.Andrzej Stelmasiewicz 

3. Izabela Chorzelska

27/2015 05.05.15 w sprawie wskazania przedstawicieli NGO'sów w 

komisji konkurs. ds rehabilit. społ. osób 

niepełnosprawnych.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 

roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych

1.Cecylia Bucikiewicz 

2.Andrzej Stelmasiewczi 

3.Izabela Chorzelska

28/2015 21.05.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadanie, 

dotyczące organizacji spotkań z mieszkańcami 

gdańskich dzielnic w ramach konsultacji 

społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2016 w 

Gdańsku” (tryb obiegowy)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie 

organizacji spotkań z ieszkańcami w ramach konsultacji 

społęcznych projektu "Budżet Obywatelski 2016 w 

Gdańsku", zlecanych przez Referat Inicjatyw i Konsultacji 

Społecznych WRS

1.Karolina Weiner 

2.Andrzej Banach 

3.Izabela Chorzelska  

29/2015 27.05.15 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)

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, 

dot.wsparcia wkładów własnych organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art..3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o 

wolontariacie, ubiegających się o dofinansowanie ze 

środków Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego, 

środków UE i innych funduszy na zadania z zakresu 

kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego

1.Izabela Chorzelska 

2.Andrzej Witkiewicz 

3.Barbara Badowska-Średniawa 

4.Marzena Świtała



30/2015 27.05.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania z zakresu 

rewitalizacji społecznej: Dolnego Miasta, Dolnego 

Wrzeszcza, Letnicy i Nowego Portu. (tryb 

obiegowy)

mająca na celu rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert, 

dot. rewitalizacji społecznej Dolnego Miasta oraz Dolnego 

Wrzeszcza, Letnicy i Nowego Portu

1.Andrzej Stelmasiewicz 

2.Andrzej Witkiewicz 

3.Joanna Cwojdzińska (zamiennie z Cecylią 

Bucikiewicz)

31/2015 18.06.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania z zakresu 

promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku 

pracy i rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. (tryb obiegowy)

mająca na celu rozstrzygnięcie otwartych konkursów 

ofert,dot. promocji zatrudnienia,aktywizacji lokalnego 

rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych

1.Karolina Weiner

2.Piotr Żywicki 

3.Andrzej Banach

32/2015 10.07.15 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)/ TRACI MOC 

UCHWAŁA NR 29/2015

mająca na celu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, 

dot. 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

1.Andrzej Witkiewicz 

2. Barbara Badowska-Średniawa 

3.Marzena Świtała

33/2015 10.07.15 w sprawie wskazania przedstawiciela GROP do 

uczestniczenia w pracach komisji kwalifikacyjnej 

oceniającej oferty na zadania związane z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną realizowane przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 

(tryb obiegowy)

Komisja kwalifikacyjna mająca na celu rozstrzygnięcie 

konkursu ofert dot.wspomagania realizacji zadań 

państwowegomonitoringu środowiska, innych systemów 

kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a 

także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

1.Andrzej Stelmasiewicz



34/2015 20.07.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania z zakresu 

pomocy społecznej oraz profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, zlecane 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gdańsku (tryb obiegowy)

mająca na celu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej 

oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych

1.Tomasz Janikowski

2.Wiloeta Umławska 

3. Izabela Chorzelska 

4.Karolina Weiner ( w zadaniach, w których jedna z 

wyżej wskazanych osób podlegać będzie wyłączeniu 

bądź byłaby nieobecna)

35/2015 25.07.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania pt. 

„Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta 

Gdańska” (tryb obiegowy)

mająca na celu rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2015 roku zadania pt. "Utworzenie małego 

placu zabaw na terenie Miasta Gdańska"

1.Cecylia Bucikiewicz 

2.Alina Kaszkiel-Suska 

3. Andrzej Stelmasiewicz

36/2015 24.08.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej, oceniającej oferty na zadania dot. 

zawarcie partnerstwa na realizację projektu 

planowanego do realizacji w ramach konkursu 

dedykowanego OPS i PCPR ogłoszonego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w 

ramach Poddziałania 6.1.2, Oś Priorytetowa 6 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

(tryb obiegowy)

mająca na celu rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na zawarcie partnerstwa na realizację projektu 

planowanego do realizacji w ramach konkursu 

dedykowanego OPS i PCPR ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach 

Poddziałania 6.1.2, Oś Priorytetowa 6 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014 – 2020

1.Tomasz Janikowski 

2. Wioleta Umławska 

3.Karolina Weiner

37/2015 26.08.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej, oceniającej oferty na zadanie dot. 

utrzymania placów zabaw z udziałem mieszkańców. 

(tryb obiegowy)

mająca na celu rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych MG, określonych w 

"Programie współpracy MG z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2015" przez podmioty nie zaliczone 

do sektora finansów publicznych i nie działające w celu 

osiągnięcia zysku

1.Andrzej Stelmasiewicz 

2.Cecylia Bucikiewicz 

3.Izabela Chorzelska

38/2015 08.09.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej, oceniającej oferty na zadania z zakresu 

pomocy społecznej, realizowane w latach 2015 - 

2016. (tryb obiegowy)

mająca na celu rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na realizację w latach 2015-2016 zadania z zakresu 

pomocy społecznej

1.Tomasz Janikowski 

2.Wioleta Umławska 

3.Cecylia Bucikiewicz



39/2015 08.09.15 w sprawie wskazania przedstawiciela Gdańskiej 

Rady Organizacji Pozarządowych do uczestniczenia 

w pracach Zespołu Bezpieczeństwa Ekonomicznego 

i Wsparcia Osób Zadłużonych. (tryb obiegowy)

przedstawicielstwo w pracach Zespołu Bezpieczeństwa 

Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

1.Renata Tkaczyk

40/2015 10.09.15 w sprawie wskazania przedstawiciela Gdańskiej 

Rady Organizacji Pozarządowych do uczestniczenia 

w pracach Zespołu ds. Gdańskiego Modelu 

Mieszkalnictwa Wspomaganego. (tryb obiegowy)

przedstawicielstwo w pracach  Zespołu ds. Gdańskiego 

Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego

1.Joanna Cwojdzińska

42/2015 24.09.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadanie, zlecane 

przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku (tryb 

obiegowy)

mająca na celu rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania w zakresie podnoszenia jakości 

przestrzeni miejskiej 

1.Beata Matyjaszczyk 

2.Andrzej Stelmasiewicz 

3.Marta Gibczyńska

44/2015 08.10.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadanie, zlecane 

przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku. (tryb obiegowy)

mająca na celu rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania w zakresie aktywizacji mieszkańców 

w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu 

zamieszkania i w miejscu pracy,w zakresie tworzenia 

nowych miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych

(małe zieleńce wypoczynkowe, skwery) 

1.Cecylia Bucikiewczi 

2.Andrzej Stelmasiewicz 

3.Andrzej Banach

45/2015 02.12.15  w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadanie z zakresu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, zlecane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku (tryb 

obiegowy)

mająca na celu rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2016r. zadania z zakresu nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

1.Tomasz Janikowski 

2.Cecylia Bucikiewczi 

3.Beata Matyjaszczyk



46/2015 12.12.15 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do uczestniczenia w pracach komisji 

konkursowej oceniającej oferty na zadania, 

dotyczące realizacji w latach 2016 - 2018 zadań z 

zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz profilaktyki 

rozwiązywania problemów alkoholowych, których 

adresatami są mieszkańcy Gdańska, a także na 

zadanie, dotyczące realizacji w latach 2016 - 2017 

zadania z zakresu pomocy społecznej, zlecane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 

(tryb obiegowy)

mająca na celu rozsztrzygnięcie otwartych konkursów ofert 

na realizację w latach 2016-2017 zadania z zakresu 

pomocy społecznej 

1.Tomasz Janikowski 

2.Wioleta Umławska 

3. Cecylia Bucikiewicz


