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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 339/21 

w dniu 9 listopada 2021 r. 
 

 

 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 10 sierpnia i 27 

września br. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie flagi 

Województwa Małopolskiego przez Komendę Wojewódzką Policji w 
Krakowie. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1795 /17 z dnia 7 

listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pod 
nazwą „Made in Małopolska”, uwzględniającego wzór znaku 
towarowego „Made in Małopolska” oraz zasady jego używania i wzór 
umowy o współpracy pomiędzy Województwem a Partnerami w 
zakresie realizacji projektu oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictw 
do reprezentowania Województwa Małopolskiego we wszystkich 
sprawach związanych z realizacją projektu „Made in Małopolska” oraz 
związanych z udzieleniem prawa ochronnego do znaku towarowego 
„Made in Małopolska” przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także w sprawie powołania Komisji Projektu. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Metropolia Krakowska 2030 
ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii 
Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

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

„Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego” złożonego przez Uczniowski 
Klub Sportowy „JORDAN” na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
7. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki pod firmą „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie. 
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8. Informacja nt. wniosku Zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości 
S.A. w sprawie dokapitalizowania Spółki przez Akcjonariusza – 
Województwo Małopolskie w roku 2022 środkami pieniężnymi w 
kwocie 5 143 000 zł. 

 
9. Informacja nt. rozwiązania spółki Małopolskie Biuro Geodezji i 

Terenów Rolnych w Nowym Sączu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym 
Sączu. 

 
10. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego sp. 
z o.o.  

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na rzecz Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie służebności 
przesyłu na części nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy 
Babińskiego 29, ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności, 
zmiany uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego nr 186/19 z dnia 
12 lutego 2019 r. i nr 289/19 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz uchylenia 
uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 58/21 z dnia 26 
stycznia 2021 r. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 

drodze przetargu części powierzchni nieruchomości Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha 33. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego 

zasad współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim a Izbą 
Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy organizacji konkursu o 
nagrodę „Krakowskiego Dukata”. 

 
14. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.  

(I czytanie): 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Małopolski Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom 
behawioralnym na lata 2022-2026. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 789/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie 
podziału środków finansowych na wsparcie dla gmin województwa 
małopolskiego w ramach zadania pn. „Małopolskie tężnie solankowe” 
w 2021 r. (ze zm.). 

 
16. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/569/21 SWM z 
dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Województwa Małopolskiego dla gmin z terenu Małopolski, 
na realizację w 2021 roku zadania pn. „Małopolskie tężnie solankowe” 
(ze zm.). 
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17. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/487/21 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r w 
sprawie powołania Rady Społecznej Małopolskiego Szpitala 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. 

 
18. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/493/21 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w 
sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. 
Dietla w Krakowie. 

 
19. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały 
XXIV/356/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 
2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu 
Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
uchwały XXIV/356/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 
września 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 
Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w 
Krakowie. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie 

Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. 
n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 

Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ. 
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1638/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
dofinansowania w roku 2021 kosztów działania zakładów aktywności 
zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego. 

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

Impreza mikołajkowa 2021 złożonego przez Jurajska Izba 
Gospodarcza na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

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

Pomnik Przejście w nowej odsłonie złożonego przez Przejście - 
Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof 
Komunikacyjnych oraz Przemocy na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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26. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. VIII 
Wadowicka Integracyjna Gala Pływacka złożonego przez 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
"Dać Szansę" w Wadowicach, na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „I 

Pływacki Memoriał im. Andrzeja Ziembowskiego” złożonego przez 
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
28. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Jordanów. 

 
29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
kompleksowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających 
przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony 
utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień objętych wykazem. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 
udzielenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: 
stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc.060 km 
0+191-0+319,50 w m. Sułoszowa. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 
udzielenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: 
wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zabezpieczenia 
osuwiska wraz z odbudową DW nr 966, odc.100 km 1+710-1+800 w m. 
Zagórzany. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 757/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
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34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 721/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 9. Osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny społecznie. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

Projektu nr RPMP.10.01.04-12-0014/21 pn. Małopolska Chmura 
Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem- 
rok szkolny 2021/2022, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, 
Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 
Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu B. małopolska chmura 
edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 251/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 
973 Żabno - Kozłów” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 
7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.  

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 470/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 
968 Lubień – Zabrzeż - Etap II” w ramach Osi Priorytetowej 7 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

 
38. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr. 

RPMP.04.01.01-12-1112/17 pn. „Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, 
Beneficjent: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. 

 
39. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-0457/17 pn. Budowa ścieżki rowerowej od ul. 
Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z 
dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu 
rowerowego w Krakowie realizowanego przez Gminę Miejską Kraków. 
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40. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr. 
RPMP.04.01.01-12-1094/17 pn. „Program zwiększenia wykorzystania 
energii i poprawy jakości  powietrza w obrębie obszarów NATURA 
2000, Powiatu Suskiego - SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY 
CIEPŁA”, Beneficjent:  Powiat Suski. 

 
41. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.02.01.04-12-0064/16 pn. E-usługi w informacji przestrzennej 
Powiatu Bocheńskiego realizowanego przez Powiat Bocheński.  

 
42. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.07.02.04-12-0018/19 pn. „Przebudowa I Budowa Dworców 
Kolejowych Doliny Popradu Etap I” oraz projektu RPMP.07.02.04-12-
0025/19 pn. „Przebudowa I Budowa Dworców Kolejowych Doliny 
Popradu Etap II”. 

 
43. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0115/19, pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie 
wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”. 

 
44. Informacja nt. oceny kryterium Wpływ projektu na rozwój 

gospodarczo-społeczny stanowiącego element oceny merytorycznej 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
45. Podjęcie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 

administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności 
publicznoprawnej, znak: FE-I.3160.6.2021. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1542/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie 
zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy świadczenia 
usługi prowadzenia rachunku bankowego do obsługi instrumentów 
inżynierii finansowej. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa 

Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej 
Małopolski w 2021 roku. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju 
dotyczącej udzielenia nieodpłatnej sublicencji do filmów 
zrealizowanych w ramach programu Filmoteka Małopolska. 
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49. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
SALON LITERACKI W SZAFIROWEJ PRACOWNI STANISŁAWA 
WYSPIAŃSKIEGO złożonego przez Fundacja „MAXIMUM" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  

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

Tymowska Kuźnia Folkloru złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Nowoczesna gospodyni” w Tymowej na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Tradycyjny jarmark świąteczny na Pogórzu Sądeckim złożonego 
przez Stowarzyszenie LIPNICZANIE na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
52. Informacja nt. konsultacji społecznych projektu uchwały SWM w 

sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Małopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

 
53. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2022”. 

 
54. Informacja nt. przyznania dodatkowych środków z Budżetu 

Województwa w celu sfinansowania inwestycji Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w ramach projektu nr 
RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”. 

 
55. Informacja nt. przesunięcia środków finansowych z zadania 

realizowanego przez Województwo Małopolskie na zadanie 
realizowane przez Partnera projektu - Szpital Wojewódzki im. św. 
Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Tarnowie w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej 
(MSIM) numer RPMP.02.01.05-12-0228/18 realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

 
56. Informacja nt. wprowadzenia robót zamiennych i zwiększenia 

dofinasowania dla 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: Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w 
Tarnowie. 
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57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz przyjęcia jednolitego tekstu 
statutu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Województwa Małopolskiego, w związku z udziałem 
szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie w 
przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Laboratoria 
Przyszłości”. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2021 r. w 

działach 010, 700, 710, 750, 851, 853.  
 
60. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 
750, 756, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 925, 926. 

 
61. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 
62. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 22 listopada br. (I 

czytanie): 
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 
rok 2022. 

 
63. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM: 

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z 
o.o., dotyczącej świadczenia usługi badania sprawozdań finansowych 
Województwa Małopolskiego za rok 2021 i 2022. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego 

Związku Tenisowego pn. ,,Halowy Puchar Małopolski w Tenisie” 
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 Uczniowskiego Klubu 

Sportowego z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi pn. 
,,Zapracowany Święty Mikołaj” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Akademia Piłkarska Unia Oświęcim pn. ,,Mikołajki Na 
Sportowo” 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 Uczniowskiego 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Powiatowym 
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie pn. 
,,Maszerujemy i biegamy kulturę fizyczną w Małopolsce rozwijamy” 
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 Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Pogorzanka Pogorzyce pn. „Prowadzenie treningów 
szkoleniowych futsalu dziewcząt z zawodniczkami klubu oraz udział 
w Kwalifikacjach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet w 
kategoriach U-15, U-17 i U-19”, 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 Stowarzyszenia 

Przyjaciół Gminy Tarnów pn. „Kultura dla najmłodszych” 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 Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu pn. 
„Ochrona i promocja zdrowia”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


