
 
     
      

  
   

                                                   Uchwała nr 181/2022 
z dnia 30 września 2022 roku 

Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 

w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych  
do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej  

oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert  
na realizację w latach 2022-2025 

zadań z zakresu pomocy społecznej.  

(tryb obiegowy) 
 

 
Na podstawie §7 ust.6,7,8 i 9 Załącznika do Uchwały Nr XLI/1034/21 RMG z dnia 
28 października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” oraz §6 ust. 4,6 i 7 Regulaminu Gdańskiej Rady 
Organizacji Pozarządowych (tekst jednolity), w związku z pismem (PS.SAMRW.344.20(2).22) 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z dnia 21 września 2022 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 I i II naboru kandydatów 
do pracy w komisjach konkursowych, oceniających oferty w konkursach ogłaszanych przez 
Miasto Gdańsk i jego jednostki organizacyjne w latach 2022/2023, spełniających warunki 

formalne naboru, zgłoszonych przez gdańskie organizacje pozarządowe, posiadające siedziby 
na terenie Miasta Gdańska lub działające na terenie Miasta Gdańska lub na rzecz mieszkańców 

Miasta Gdańska- do udziału w pracach komisji konkursowej, której posiedzenie planowane jest 
w dniu 20 października 2022 roku, a mającej na celu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, 
który został ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1895/22 z dnia 16 

września 2022r. w sprawie ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  w  latach  
2022-2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska: 

o Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Mieszkania rozproszone 
ze wsparciem” 

o Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego; 
następujące osoby: 
- Aleksandra Kowalewska-Wójcik, 

- Tomasz Janikowski, 
- Jerzy Jaskólski; 

 
§ 2 

W przypadku konieczności wyłączenia z pracy zespołu oceniającego 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 


