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PORZĄDEK  

POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

Nr 388/22  
w dniu 14 czerwca 2022 r. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 30 maja 2022 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu 

pn. „Małopolska Wieś 2022”. 
 
4. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. pomocy finansowej na 
rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i 
wyróżnionych w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Gminą Proszowice na potrzeby organizacji VI Festiwalu „Święto 
Ogórka”, odbywającego się w dniu 24 lipca 2022 r. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących 
udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na 
racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi - „Małopolska 
deszczówka”. 
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom - edycja 2022 
złożonego przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu 
Limanowskiego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

8. Informacja w sprawie realizacji cyklu programów kulinarnych. 
 
9. Informacja w sprawie funkcjonowania Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Małopolska. 
 

10. Informacja w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach 
rolnych, wyrządzone przez zwierzęta łowne. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla 

Pana Krzysztofa Grzesika - Dyrektora Małopolskiego Szpitala Chorób 
Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla 
Pani Małgorzaty Popławskiej - Dyrektora Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego. 
 

13. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0206/17 pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie 
Alwernia realizowanego przez Gminę Alwernia. 
 

14. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
RPMP.11.02.00-12-0727/17 pn. „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna 
dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z 
terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP.” 
 

15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.01.01-12-1120/17 pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD 
Turystyczna Podkowa” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Turystyczna Podkowa. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1412/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – 
budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie 
Małopolskim cz. II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.3 
Regionalny transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 478/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0397/16 pn. 
„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Czernichów” złożonego przez Gminę Czernichów, znajdującego 
się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - 
Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 723/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, 
Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 841/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
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Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary 
Sącz” 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. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1440/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 958 Chabówka – 
Zakopane” 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. 
 

21. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego wieloletniego 
przedsięwzięcia (zadania) do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. 
„Realizacja działań w obszarze rozwoju regionu m. in. poprzez 
prowadzenie procesu ewaluacji, pełnienia funkcji sekretariatu Komitetu 
Monitorującego oraz wykonania ocen energetycznych budynków na 
terenie województwa małopolskiego”. 
 

22. Podjęcie postanowienia w przedmiocie odmowy wstrzymania 
wykonania decyzji administracyjnej Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 marca 2022 r., znak: ZPO-III.3160.1.23.2021.PŚ 
w zakresie zobowiązania Beneficjenta do zwrotu środków w łącznej 
wysokości 33 312,50 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta 
dwanaście złotych 50/100) wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak 
dla zaległości podatkowych. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w zakresie oceny i wyboru projektów pomocy 
technicznej – 13 oś priorytetowa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1880/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla 
projektu nr RPMP.13.01.00-12-0003/20 pn.: Działalność Instytucji 
Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 
2021 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 pn.: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1881/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla 
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projektu nr RPMP.13.01.00-12-0002/20 pn.: Działalność Instytucji 
Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 
2021 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 pn.: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 
XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich 
MAŁOPOLSKA ‘2022. 
 

27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Wakacje na sportowo z Gminą Lubień” złożonego przez Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Myślenickiej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Szkolenie i wspieranie rozwoju kariery sportowej zawodników 
reprezentujących Klub Sportowy Korona 1919 - wspinanie sportowe”  
złożonego przez Fundację Klubu Podróżników Śródziemie Aleja 
Podróżników na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „XI Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa w szachach 2022” 
złożonego przez Gens Una Sumus na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Maszeruj z nami Włóczy-kijami 2022” złożonego przez 
STOWARZYSZENIE POMAGAMY LUDZIOM KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ 
KP_PL, SUŁKOWICE na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

31. Informacja w sprawie nieruchomości WM położonych przy ul. 
Kapelanka 60 w Krakowie, obr. 31 Podgórze. 

 
32. Informacja w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego podczas procedury głosowania w formie elektronicznej 
w zakresie dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia Członków  w dniu 19 maja 2022 r. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Małopolskiego podczas procedury głosowania w formie 
elektronicznej w zakresie dokumentów, które były przedmiotem obrad 
Walnego Zgromadzenia Członków  w dniu 19 maja 2022 r. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu 



Strona 5 z 9 

 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. 
 
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego WM pn. „Bądź aktywny” w obszarze 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w roku 2022 w ramach 
V edycji Budżetu Obywatelskiego WM. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 2. edycji otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2022 roku oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
złożone w ramach tego konkursu. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 
realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2022 
roku. 
 

38. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/537/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Uchwały Nr XXXIX/537/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
24 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu 
im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Tarnowie. 
 

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Wakacyjne treningi sportowe oraz integracja dla osób z 
niepełnosprawnościami drogą do rehabilitacji społecznej złożonego 
przez Stowarzyszenie Dragon Kraków Paraboxing na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1770/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie 
podziału środków na realizację w 2022 roku zadania zleconego 
polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych. 
 

42. Informacja w sprawie zmian w realizacji zadań inwestycyjnych w 
Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie. 
 

43. Informacja w sprawie dofinansowania zakupu oprogramowania 
księgowego oraz kadrowo-płacowego dla Ośrodka Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Krzeszowice”. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację w latach 2022 - 2023 zadań publicznych Województwa 
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Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka” pn. „Młode Mamy – Pomagamy!”. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 
pn. „W Rodzinie siła!”. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą 
Babice dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego 
p.n.: „Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781 – 
opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru 
autorskiego”. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Województwa Małopolskiego przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w 
zakresie postępowania mediacyjnego związanego z prowadzonymi 
postępowaniami sądowymi przed Sądem Okręgowym w Krakowie IX 
Wydział Gospodarczy pod sygn. akt: IX GC 345/21 o w.p.s. 1.478.132,00 
zł, IX GC 616/21 o w.p.s. 230.153,00 zł, IX GC 948/21 o w.p.s. 739.171,00 
zł z powództwa Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „LIMDROG” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej przeciwko Województwu 
Małopolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich  w Krakowie. 
 

48. Informacja w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim: Zadanie nr 3 – EuroVelo 11 (EV11) – odcinek od granicy 
miasta Kraków do styku z Województwem Świętokrzyskim w Gminie 
Proszowice – odcinek zlokalizowany na terenie Gminy Proszowice”. 
 

49. 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. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1065/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Krakowa, miasta na 
prawach powiatu w Województwie Małopolskim. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1073/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
limanowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu 
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Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
tarnowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa 
Małopolskiego. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu 

na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra 
Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 

 
55. Informacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu 

Województwa Małopolskiego w 2022 r. dla Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie na zakup dodatkowej macierzy dyskowej w 
ramach projektu,, Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 
21.wieku- stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania 
regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Krakowie’’. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
promocji i organizacji wolontariatu w 2022 roku - "Pomocne 
Małopolskie - Siła Wolontariatu!". 
 

57. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: „Start w kulturze - szkolenie dla wolontariuszy Fundacji Karpatart z 
podstaw animacji kultury, organizacji imprez oraz pierwszej pomocy na 
wydarzeniach” złożonego przez Fundację „Karpatart”, na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

58. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Bezpieczni i rozważni w Tatrach złożonego przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
59. Informacja w sprawie 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. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim w zakresie 
realizacji zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie filia w 
Wadowicach, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu 
filie w Rabce oraz Gorlicach oraz w Technikum Turystyczno–
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Gastronomicznym w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 150, 600, 750, 752, 754, 758, 
801, 851, 853, 900, 925, 926. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Chochorowicach pn. Strażacki Piknik Rodzinny na 
Strzygańcu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Nasze 
Dziedzictwo, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Instytut 
Państwa i Prawa pn. „Koordynacja działań pomocowych dla 
Ukraińców” 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 Senior” pn. „MAŁOPOLSKI ROK SENIORA 2022 – PIKNIK 
SENIORA w NOWYM TARGU” 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 FUNDACJI JMP – 
INSPIRACJE W EDUKACJI pn. „CAPITAL OF CHILDREN” 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 Fundacji 
Towarzyszenia Rodzinie pn. „Wsparcie psychologiczne dla uchodźców 
z Ukrainy oraz osób pomagających uchodźcom na terenie 
województwa małopolskiego” 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 
Kierunek Przyszłość pn. „Zagórzańskie Centrum Wolontariatu” 
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 Towarzystwa 

Miłośników Regionu Dobrzańskiego pn. „X Galicyjski Piknik Kolejowy” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
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ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


