
 

 

 

 

 
 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 304/21 

w dniu 15 lipca 2021 r. 
 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:00 
 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja nt. funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 
3. Informacja nt. realizacji budżetu WM w 2021 r. w czasie stanu epidemii. 
 
4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich 

i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.  
 
5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 

realizacji zadań.  
 
6. Informacja nt. realizacji pakietu edukacyjnego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 
7. Informacja nt. realizacji pakietu społecznego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 750, 801, 853, 854, 921, 925. 
 

9. Informacja w sprawie określenia wysokości wydatków bieżących  
i majątkowych, które Województwo Małopolskie może przeznaczyć na 
wkład własny do projektów realizowanych w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2021-2027. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie od 
Nowej Sceny Sp. z o.o. usług promocyjnych podczas i w związku z 
wydarzeniem pn. Festiwal Piękna 2021 w ramach, którego organizowane 
są trzy konkursy: Miss Polski, Miss Supranational i Mister Supranational, 
które odbędą się w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. w Nowym Sączu. 



 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób 
prawnych. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób 
prawnych. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listów intencyjnych pomiędzy 
Województwem Małopolskim, Miastem Kraków a Gminą Krynica-Zdrój, 
Miastem Tarnów oraz Miastem Zakopane dotyczących podjęcia działań 
związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. 

 
15. Informacja w sprawie sprawozdania z realizacji kontraktów 

terytorialnych w 2020 roku. 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia z dnia 9 kwietnia 2020 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.06.02-
IP.02-12-004/20 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 
Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 
8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych 
programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki 
nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy 
i piersi – nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania 
wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z 
miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na 
dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane 
są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków z póź. zm. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie 
zatwierdzenia list ocenionych projektów oraz list podstawowych 
projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-
004/20 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 
Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 
8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych 
programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki 



 

nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy 
i piersi - nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania 
wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z 
miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na 
dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane 
są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. Zm 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-1074/17 pn. Usuwanie azbestu z gospodarstw 
domowych w Gminie Szaflary. 
 

21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.06.03.02-12-0468/16 pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku 
Zdrojowym realizowanego przez Gminę Rabka - Zdrój. 
 

22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.02-12-0276/17 pn. Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem 
poprzez inwestycje w podłączenie do sieci geotermalnej oraz wymianę 
starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę. 

 
23. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.04.00-12-0130/18 pn. „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych 
zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu 
utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” oraz 
projektu nr RPMP.06.01.01-12-0155/16 pn. „Restauracja Fortu 52a 
„Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.01.01-12-0568/17, pn. „Rewitalizacja dawnego obiektu 
kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 



 

lata 2014-2020. 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.06.01.03-12-0050/20 pn. „Utworzenie Muzeum Palace” złożonego 
przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego – Indywidualny Projekt Kluczowy. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 627/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Połączenie drogowe węzła 
autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - etap I” w ramach Osi 
Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Gdów dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo 
Małopolskie przewozów w ramach Autobusowych Linii Dowozowych. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na pozbawienie 
kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1123 K Chrząstowice – 
Poręba Górna na odcinku Gołaczewy – Chełm, od km 0+000 do km 5+007, 
położonej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom. 
 

29. 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 w 
Województwie Małopolskim. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Spółką PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. umów 
licencyjnych dotyczących opracowań, na potrzeby realizacji projektów 
zgłoszonych do Programu uzupełniania lokalnej i regionalnej 
infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Skarbem Państwa Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych umowy w sprawie przyjęcia przez Województwo 
Małopolskie nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Zintegrowanego 
Modelu Ruchu. 
 



 

32. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację 
zadania polegającego na zapewnieniu drogi dojazdowej do przysiółku 
Potakówka Niżna w Gminie Kamionka Wielka, w związku z wystąpieniem 
zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w wyniku ruchów 
osuwiskowych ziemi. 
 

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Zachariaszada - integrująca impreza dla osób niepełnosprawnych 
złożonego przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności 
Wiejskiej ZACHARIASZ na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację 
zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak 
reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez 
wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji 
rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla gmin z 
terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku zadania pn. „Małopolskie 
tężnie solankowe” 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Krzeszowice” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego 
SPZOZ w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w 
Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w 
Andrychowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Centrum Medycznego KOL-MED 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.  
 



 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, dla 
której podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, dla 
której podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. 
dr.n.med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, dla której podmiotem tworzącym 
jest Województwo Małopolskie. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Jana Pawła II, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, dla którego 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
  

46. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w 
Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego 
w Nowym Sączu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. 
dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
  

50. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
  

51. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i 



 

Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, dla którego podmiotem tworzącym 
jest Województwo Małopolskie. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Prezydentem Miasta Krakowa 
dotyczącego przekazania funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 776. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem 
i Gminą Wadowice a Województwem Małopolskim, dotyczącego 
powierzenia zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. 
„Modernizacja istniejącego szlaku pieszo-rowerowego w ciągu trasy 
VeloSkawa” na odcinku Wadowice – Jaroszowice (Zbywaczówka). 
 

54. Informacja w sprawie zwrotu środków zapłaconych lub ściągniętych od 
strony w wyniku wykonania ostatecznych decyzji w przedmiocie 
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 64 oraz art. 
140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym za brak zezwolenia kategorii I i II. 
 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
XII Edycja Święta Pieczonego Ziemniaka w Miękini złożonego przez 
Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

56. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych z zadania 
realizowanego przez Województwo Małopolskie na zadanie realizowane 
przez Partnera projektu - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Brzesku 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.  
 

57. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych z zadania 
realizowanego przez Województwo Małopolskie na zadanie realizowane 
przez Partnera projektu - Szpital Uniwersytecki w Krakowie 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.  
 

58. Informacja w sprawie wprowadzenia robót dodatkowych do Projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy zadania 
Jednostki kultury biorącej udział w Projekcie: Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie. 
 

59. Informacja w sprawie zwiększenia środków finansowych dla Projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 



 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy 
zadania Jednostki edukacji biorącej udział w projekcie: Małopolskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
 

60. Informacja na temat Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Programu Strategicznego Ochrona Środowiska. 
 

61. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dn. 30 sierpnia 2021 r. (do 
konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/443/05 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie 
„Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 
2007-2014” 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Łukaszowi 
Cieślikowi Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli do dokonywania niezbędnych czynności związanych z 
realizacją przypisanych zadań w projekcie pn. Małopolska Chmura 
Edukacyjna - nowy model nauczania dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I 
KOMPETENCJE, Działania 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, 
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna – typ projektu A. 
koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury 
edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 540/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 
2020/2021 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. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 865/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium za szczególne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom na rok szkolny 
2020/2021 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny 
Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych 
Województwa Małopolskiego. 
 

65. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Musica in Abbatia - Muzyka w Opactwie w 101. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej złożonego przez Stowarzyszenie "SZERSZE 
HORYZONTY" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 



 

(Pkt 65-66 ref. P. Jan Truś – Kierownik Zespołu ds. Aktywności Kulturowej w 
Dep. KD) godz. 12:10 
 

66. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
OSP ŁABOWA złożonego przez Stowarzyszeni dla Sądeckiej Ziemi na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Pomagamy Ludziom Kreujemy Przyszłość KP_PL pn. ,,Maszeruj z nami 
włóczy-kijami” 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 na 
Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice pn. „Wołowicki Festiwal Smaku z KGW” 
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 Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łukanowicach pn. „Święto Łukanowic – wokół tradycji 
Doliny Dunajca” 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 For 
Move Kraków, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skale pn. „Rodzinny Rajd Rowerowy” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


