
 
 

       
 

Uchwała nr 129/2019 
z dnia 06 września 2019 roku 

Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 

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

na zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach  
Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 

Cywilizacyjnym na lata 2017-2020. 

(tryb obiegowy) 
 

Na podstawie §6 ust.4 i 6 Uchwały Nr LVII/1728/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 
27 września 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” oraz § 6 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu 

Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (tekst jednolity) w związku z mailem 
Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 

2019 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, oceniającej oferty 
na zadania z zakresu zdrowia publicznego, której posiedzenie planowane jest 
w dniach 17- 30 września 2019 roku, a mającej na celu rozstrzygnięcie 

otwartego konkursu ofert, który został ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdańska nr 1351/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gdańska nr 1352/19 z 27 sierpnia 2019 roku oraz 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1353/19 z dnia 27 sierpnia 2019r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania 
Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020- następujące osoby: 

- Magdalena Wiszniewska, 
- Tomasz Janikowski; 

§ 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 


