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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 399/22 
w dniu 2 sierpnia 2022 r. 

 
 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 12 kwietnia i 24 maja 

2022 r.  
 
3. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Ogólnopolski Finał Ligi Biegowej OCR” złożonego przez 
BeFit24Team na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

4. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Organizacja "Festiwalu Sportowego im. Kazimierza Bubuli" w 
Wiśniowej” złożonego przez Ludowy Klub Sportowy "MARKAM" 
Wiśniowa-Osieczany na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku 
pn. „Integracja przez sport” oraz powołania Komisji Konkursowej do 
oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 842/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych 
wdrażanych w zakresie instrumentu REACT-EU w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

 
7. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.02.00-12-098/18 pn. ZIEMIA – WODA – POWIETRZE 
Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach 
realizowanego przez Gminę Ciężkowice w ramach Działania 6.2 
Ochrona bioróżnorodności biologicznej. 
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8. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.06.03.01-12-0093/18 pn. Wodny Park Adrenaliny – 
Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych subregionu 
tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego 
realizowanego przez MLEKSPOL Sp. z o. o. 

 
9. Informacja nt. wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia 

realizacji projektu oraz zmiany terminów realizacji kamieni milowych  
dla projektu nr RPMP.04.05.01-12-0229/18-01 pn. „Zintegrowana 
komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów”.  

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska 
chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna 
– część konkursowa. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.10.01.06-12-0042/22 złożonego przez Województwo 
Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - 
Departament Edukacji pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek 
oświatowych, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.06-IP.01-12-
018/22 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie 
ogólne, typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej 
oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II, 10. Oś Priorytetowa 
Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 715/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.03.00-12-
0001/21, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, w 
ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie Działanie 9.3 
Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B. Działania 
koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na 
poziomie regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2273/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-
017/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi 
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Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi 
Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz 
interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające 
opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. 
wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających 
dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ 
projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków 
interwencji kryzysowej z późn. zm. 

 
14. Informacja nt. przystąpienia Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości do organizacji konkursu pn. „GOZ biznes Lider 
Małopolski”, organizowanego przez Polska Press Sp. z o.o., w 
charakterze Partnera Głównego.  
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiej 
Policealnej Szkole Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Krakowie na oddanie w użyczenie pomieszczeń Krakowskiej 
Medycznej Szkole Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w 
Krakowie.  

 
16. Informacja nt. porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników oraz zmiany umowy spółki Małopolskie Parki 
Przemysłowe Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 

Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą 
Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

 
18. Informacja nt. współpracy w ramach Kongresu Open Eyes Economy 

Summit, które odbędzie się w Krakowie w dniach 22-23 listopada 
2022 r.  

 
19. Informacja nt. udzielenia Gminie Ciężkowice dodatkowej pomocy 

finansowej na realizację budowy ścieżki w koronach drzew w ramach 
projektu pn. „ZIEMIA-WODA-POWIETRZE Małopolskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach”. 

 
20. Informacja nt. wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, 

wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Gminą Jerzmanowice - Przeginia na potrzeby organizacji 
Małopolskiego Święta Zboża odbywającego się w miejscowości 
Jerzmanowice, podczas „Dożynek Diecezjalno – Gminnych” w dniu 
21 sierpnia 2022 r. 
 

22. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Fasolowe żniwa w Gródku nad Dunajcem złożonego przez 
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Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Pogórze" na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 387/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie 
przekazania środków finansowych na realizację staży 
podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2022 roku. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 951/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie 
przekazania środków finansowych na realizację staży 
podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2022 roku. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 2. edycji otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2022 r. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i 

działania zakładu aktywności zawodowej pn. „Zakład Aktywności 
Zawodowej w Łukowicy” ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego. 

 
27. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/568/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie nadania 
statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła 
II. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLI/568/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 
lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jana Pawła II.  

 
29. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/567/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.  

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI/567/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 
lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. 
Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie.  
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31. Informacja nt. powstałych oszczędności na zadaniach realizowanych 
w Szpitalu Specjalistycznym im J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.  

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 

Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. 
Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i 
Nowym Sączu. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie 

kategorii dróg powiatowych, dróg na terenie miasta i gminy Miechów. 
 
34. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie kategorii 

drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej tj. ul. Krakowska (od ul. 
Olkuska Szosa do ul. Rynek), ul. Rynek (od ul. Krakowskiej do ul. 
Żwirki i Wigury), ul. Żwirki i Wigury (od ul. Rynek do ul. Nowej) w 
Wolbromiu. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1069/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
krakowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1076/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
myślenickiego Województwa Małopolskiego. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1079/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
gorlickiego Województwa Małopolskiego. 

 
38. Informacja nt. podjęcia realizacji Umowy ramowej na zakup 

elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). 
 
39. Informacja nt. przyznania dodatkowych środków z budżetu 

województwa na pokrycie wkładu własnego potrzebnego na zakup 
środków indywidualnej ochrony osobistej dla szpitali wojewódzkich 
przez Partnera Projektu, tj. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w 
Krakowie Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny3” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020.  

 
40. Informacja nt. realizacji nowego Projektu pn. „Heksagon – budowa 

hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. Inwestycja 
przewidziana do współfinansowania w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. 
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41. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia upoważnienia do przygotowania 
i realizacji projektu Województwa Małopolskiego pn. „Heksagon – 
budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie” w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na Partnerów do 

udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody 
ratownicze”, w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 
Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 
Wsparcie służb ratunkowych.  

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr 596/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 
2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” 
realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 
Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program 
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
44. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla gm. 
Wiśniowa na zakup teleskopu dla Obserwatorium Astronomicznego 
im. Tadeusza Banachiewicza w Węglówce. 

 
45. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów gminy Bystra-Sidzina. 

 
46. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

oceny ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w 
dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”.  

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Koszalińską Biblioteką Publiczną im. 
Joachima Lelewela dotyczącej udzielenia nieodpłatnej sublicencji do 
filmu zrealizowanego w ramach programu Filmoteka Małopolska. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opinię w sprawie 
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powołania Pani Marii Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn na stanowisko 
Dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy 
Górnej na następny okres 5 lat bez przeprowadzania konkursu oraz 
do związków zawodowych działających w instytucji i stowarzyszeń 
zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj 
działalności prowadzonej przez Muzeum z prośbą o opinię w sprawie 
powołania Pani Marii Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn na stanowisko 
Dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy 
Górnej na następny okres 5 lat. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opinię w sprawie 
powołania Pana dra Roberta Ślusarka na stanowisko Dyrektora 
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na następny okres 5 lat bez 
przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych 
działających w instytucji i stowarzyszeń zawodowych i twórczych 
właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 
Muzeum z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana dra Roberta 
Ślusarka na stanowisko Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu na następny okres 5 lat. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do Nagrody 

Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za 
propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot 
Małopolski. 

 
52. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/648/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie 
utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki w 
Krakowie zmienionej uchwałą Nr LII/798/18 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy 
Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie oraz zmiany uchwały Nr 
XLIII/648/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 
2017 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie 
Centrum Nauki w Krakowie. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/648/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia 
instytucji kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie 
zmienionej Uchwałą Nr LII/798/18 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy 
Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie oraz zmiany Uchwały Nr 
XLIII/648/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 
2017 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie 
Centrum Nauki w Krakowie. 
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54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Powiatem Olkuskim dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olkuskiemu z 
przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki Współczesnej Biuro 
Wystaw Artystycznych w Olkuszu w 2022 roku. 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zmian regulaminu 

organizacyjnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w 
Krakowie. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

powołania Pana Alexandra Humali na stanowisku zastępcy dyrektora 
do spraw artystycznych. 

 
57. Informacja nt. przeznaczenia dodatkowych środków w kwocie 298 000 

zł z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2022 na realizację 
zadania pod nazwą: Zachowanie, restauracja i prezentacja 
autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w Wygiełzowie realizowanego przez  Muzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 
współfinansowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
58. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Koń w tradycji Lachów i Górali w Podegrodziu złożonego przez 
STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTU ŚWIĘTEGO OJCA 
STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
59. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Konferencja naukowa pt. „Tak było i ocalić od zapomnienia. Ku 
nowym wyzwaniom” złożonego przez Związek Podhalan w Polsce 
Zarząd Główny na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
60. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Bieżąca archiwizacja niematerialnego dziedzictwa Górali Polskich 
złożonego przez Związek Podhalan w Polsce Zarząd Główny na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
61. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Poznajemy kulturę - Koło Gospodyń Wiejskich Gródek nad Dunajcem 
złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gródku nad Dunajcem 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego 

rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu 
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finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy 
Ukrainie. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 600, 630, 710, 750, 758, 
801, 851, 852, 853, 921. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 

Sportowego HARMONIA pn. ,,Roztańczone wakacje” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

AKTYWNY STARY SĄCZ pn. ,,V Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar 
Miejskiej Góry” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 

Sportowego "GRÓD" Podegrodzie pn. ,,Turniej piłki nożnej pod 
hasłem "Pokaż swoje piłkarskie umiejętności" dla juniorów 
młodszych z terenu powiatu nowosądeckiego oraz limanowskiego 
połączony z piknikiem dla dzieci i młodzieży na pożegnanie wakacji 
wraz z integracją społeczną” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia  

Folklorystycznego "Łoniowiacy" pn. Ocalić od zapomnienia - 
warsztaty taneczne dla zespołu Mali Łoniowiacy, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Mystkowianie pn. Zespół Regionalny Mystkowianie promuje 
Małopolskę w Niemczech, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia  

Orkiestra Dęta Uście Solne pn. Koncert "POD LIPĄ" W Bieńkowicach 
upamiętniający postać Tadeusza Jasińskiego, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Biadolinach Radłowskich ,,ECOBABKI", pn. „Lekcja 
historii i patriotyzmu z Ecobabkami” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Górce pn. „100 Kilometrów Wolności. V Rajd Rowerowy w 
Górce” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
72. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego 

Związku Osób Niepełnosprawnych pn. „Wypoczynek i sport drogą do 
integracji osób niepełnosprawnych Bałtyk 2022” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


