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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 358/22 
w dniu 3 lutego 2022 r. 

 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 20 i 21 października, 9 

listopada oraz 7 grudnia 2021 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej 

kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w 
Oświęcimiu. 
 

4. Informacja nt. udziału Województwa Małopolskiego w przetargu na 
zbycie przez PKO Bank Polski S.A. prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Myślenicach przy Rynku 1. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”. 

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

„Organizacja turniejów piłkarskich” złożonego przez Ludowy Klub 
Sportowy Jałowiec w Stryszawie na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

„International Cheerleading Championships in Kraków Polish Grand 
Prix PSCh 2022” złożonego przez Stowarzyszenie Cheerleaders 
Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

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

„Mistrzostwa Świata w Akrobatyce Sportowej Baku 2022” złożonego 
przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
9. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „VII 

Ogólnopolski Puchar Krakowa” złożonego przez Krakowski Klub 
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Karate Tradycyjnego na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
10. Informacja nt. inicjowania, realizacji i sprawozdawczości z zadań 

współpracy zagranicznej przez departamenty Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i wojewódzkie 
samorządowe jednostki organizacyjne.  

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej 

Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2022 r.  

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Aneksu nr 2 do Umowy 

Partnerskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020 na realizację projektu nr 
PLSK.04.01.00-00-0004/18 pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko – 
słowackie pogranicze” (Pomoc Techniczna). 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Alwernia na lata 
2022-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 

15. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Radłów „Wola Radłowska – tereny inwestycyjne”. 

 
16. Informacja nt. podjęcia realizacji projektu zakupu Elektrycznych 

Zespołów Trakcyjnych dofinansowanych z RPO WM 2014-2020. 
 
17. Informacja nt. rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu pn. 

„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy zadania 
Jednostki zdrowia biorącej udział w Projekcie: Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2021 

rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo 
Małopolskie. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach do 
prowadzenia inwestycji pn. „Modernizacja Specjalnego Ośrodka 
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Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach”.  
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Andrzejowi Pawlikowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół – Małopolska 
Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach do 
prowadzenia inwestycji pn. „Renowacja dachu na auli, sali 
gimnastycznej, w budynku internatu ZS MSG w Myślenicach”. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. St. Marusarza w 
Zakopanem do prowadzenia inwestycji pn. „Zakup samochodu 
szkolnego”. 

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

Kraków pełen sztuki złożonego przez Fundacja Tradycji Miast i Wsi 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
23. Informacja nt. zmiany przebiegu granicy pomiędzy obwodami 

łowieckimi nr 60 i 61. 
 

24. Informacja nt. uruchomienia środków skarbu państwa na wypłatę 
odszkodowań za szkody w uprawach i użytkach zielonych 
wyrządzone przez zwierzęta łowne. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w 2022 r. pn. „Święto Karpia w Wierzchosławicach” 
(zadanie wyłonione w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego). 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn.” Małopolski 
wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako 
ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad naboru i realizacji 
wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na 
zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami 
opadowymi - Małopolska deszczówka”. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1289/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie 
powołania Dyrektora Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
(ze zm). 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór 
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realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego 
odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji nadwagi i 
otyłości dzieci i młodzieży w województwie małopolskim pn. „Ruch i 
zdrowe odżywianie to moje wyzwanie” w 2022 roku i powołania 
Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego 
konkursu. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 

Szpitalowi Klinicznemu im. dr Józefa Babińskiego Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie na realizację 
w 2022 roku zadań przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i 
Współuzależnienia oraz przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji 
o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w ramach 
Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-
2026. 

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

Warsztaty taneczne dla osób z niepełnosprawnością ruchu złożonego 
przez Fundacja Brak Barier na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
32. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. IX 

Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu złożonego przez 
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

33. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Interweniujemy w kryzysie złożonego przez STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU ORAWY na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
34. Informacja dla nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Mam plan i działam. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności i 
uzależnionych od alkoholu złożonego przez Stowarzyszenie Centrum 
Wsparcia i Pomocy Tarcza na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Polskie Tatry 

S.A. z siedzibą w Zakopanem, o wpis Zespołu Pensjonatów 
Antałówka w Zakopanem do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Fundacji 
„Wypoczynek” z siedzibą w Warszawie, o wpis Ośrodka Sanatoryjno - 
Wczasowego „Hajduczek” w Krynicy Zdroju do rejestru ośrodków, w 
których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
37. Informacja nt. „Regulaminu udzielania Linii pożyczkowej z 
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przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP” wraz z warunkami 
i kryteriami wyboru pośredników finansowych, w ramach zadania pn. 
„Ułatwienie dostępu do kapitału na rzecz MŚP działających w 
Małopolsce” wynikającego ze Strategii Inwestycyjnej Małopolskiego 
Funduszu Rozwoju.  

 
38. Informacja nt. konsultacji społecznych projektu Programu 

Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. 
 
39. Podjęcie decyzji w przedmiocie uchylenia decyzji Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 8 września 2021 r., 
nr RPMP.8.2/11/2021 w całości i umorzenia postępowania pierwszej 
instancji w całości. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1773/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zintegrowany 
system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie 
Województwem Małopolskim” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa 
Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 
Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.13.02.00-12-0006/21 pn. „Przygotowanie dokumentacji 
projektowej na potrzeby utworzenia Centrum Chorób Rzadkich w 
Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II” złożonego 
przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego. 

 
42. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.02.01.01-12-0165/19, pn. „Rozwój e-Administracji w Gminie 
Mszana Dolna”. 

 
43. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.02.01.01-12-0167/19, pn. „Rozwój i wprowadzenie 
elektronicznego zarządzania dokumentacją poprzez wdrożenie 
Systemu Wspomagającego Zarządzanie”. 

 
44. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0042/19, pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji 
przedszkolnej poprzez adaptację i dostosowanie budynku 
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znajdującego się na działce nr 2570/1 w Królówce do pełnienia funkcji 
przedszkola”.  

 
45. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0104/19, pn. „Likwidacja wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Krakowskiego”. 

 
46. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.02.01.04-12-0081/16 pn. E-usługi w informacji przestrzennej 
Powiatu Myślenickiego realizowanego przez Powiat Myślenicki. 

 
47. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.01-12-0109/16 pn. „Modernizacja zabytkowych budynków 
dworca PKP w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne” 
realizowanego przez Gminę Miasto Zakopane. 

 
48. Informacja nt. zmiany trybu realizacji projektu nr RPMP.04.05.02-12-

0300/18 pn. „Rozwój infrastruktury i zaplecza transportu zbiorowego 
w gminie Proszowice - etap I - budowa systemów park&ride i 
bike&ride”. 

 
49. Informacja nt. wydłużania terminów realizacji projektów objętych 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) - RAPORT 
SPRAWOZDAWCZY ZA IV KWARTAŁ 2021 r. dotyczy wyłącznie 
Działań/Poddziałań wdrażanych przez Departament Funduszy 
Europejskich.  

 
50. Podjęcie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w 

przedmiocie zapłaty odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego 
złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę otrzymaną ze 
środków europejskich, znak: FE-I.3160.7.2021. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Zarządu 

Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w 
sprawie przyjęcia „Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa dla typu operacji „Scalenia gruntów”, 7 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 1354/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-
12-009/21 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej 
„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w 
przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ 
projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem”. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 1492/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2021 roku w 
sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr 
RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w 
ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 
„Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 
„Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z 
wdrożeniem”. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 636/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt.: „MAŁOPOLSKA 
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w 
ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 
Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 
Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1464/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów 
składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO 
WM 2014-2020 z późn. zm. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości do złożenia oświadczenia 
woli w imieniu Województwa Małopolskiego w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zrzeczenie się i wykreślenie hipoteki ustanowionej na 
nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr KR1C/00080723/0 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych, będącej własnością Agencji Rozwoju Małopolski 
Zachodniej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chrzanowie celem 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr RPMP.09.03.00-12-
0048/16-00 z dnia 17 października 2016 r. z późn. zm. o 
dofinansowanie projektu pn. „MOWES – Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia 

wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
badanie sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022 Małopolskich 
Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.  
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58. Informacja nt. przyjęcia do realizacji „Planu rozwoju sieci dróg 

wojewódzkich w Małopolsce do roku 2030”. 
 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Ciężkowice dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy ścieżki w 
koronach drzew w ramach projektu pn. „ZIEMIA-WODA-POWIETRZE 
Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach. 

 
60. Przyjęcie materiałów na LI Sesję SWM w dniu 28 marca 2022 r. 

(projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 
Myślenice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze Gminy Myślenice ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania działań 

związanych z dysponowaniem środkami Funduszu Pracy. 
 
63. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Krakowie a Fundacją Solidarności Międzynarodowej oraz 
udzielenia upoważnienia do jego podpisania.  

 
64. Informacja nt. zabezpieczenia środków dla Muzeum Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej na zadanie „Roboty remontowo - 
konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej”. 

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

Koncert DLA MAMY złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w 
Mogilnie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

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

Czytanie performatywne prozy Brunona Schulza, złożonego przez 
Fundacja Teatr Bez Rzędów na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 
67. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku pn. „Małopolska 
Gościnna – I edycja”. 
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68. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2022 r. w 
działach 750, 758, 801, 853, 855, 925. 

 
69. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 

Sportowego z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi pn. 
,,Finał Grand Prix Tenisa Stołowego 2022” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „I Ty 

Możesz Być Wielki" pn. ,,6. Bieg Walentynkowy” 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 UKS AB Kraków pn. 

,,Krajowy Turniej Badmintona 2022” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
73. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Sportownia pn. „V Międzywojewódzkie Zawody w Speed-ballu” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
74. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

„Szansa” pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
75. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty FUNDACJI 

PRZYTULJA pn. „Warsztaty taneczne i aktorskie”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


