
 

 

 

PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 100/19 

w dniu 8 października 2019 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 8 sierpnia 2019 r. oraz  

20 sierpnia 2019 r.  
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1680/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie. 
 (Pkt 3-6 ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:05  
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2019 rok w działach 010, 630, 700, 710, 750, 754, 757, 
758, 851, 853, 900. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 149/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II SP ZOZ w Krakowie, 31-202 
Kraków, ul. Prądnicka 80. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie 
Muzeum Etnograficznemu im. S. Udzieli, części nieruchomości 
położonej przy ul. Babińskiego w Krakowie. 
 (Ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. SG) godz. 10:25 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie 
funkcjonowania Centrum Business in Małopolska „CeBiM” i współpracy  
w zakresie promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego 



 

pomiędzy Województwem Małopolskim, Małopolską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A., Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o. o. 
oraz Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o. oraz w sprawie 
zawarcia porozumienia  
w sprawie funkcjonowania Centrum Business in Małopolska „CeBiM”  
i współpracy w zakresie promocji gospodarczej Województwa 
Małopolskiego pomiędzy Województwem Małopolskim, Małopolską 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krakowskim Parkiem 
Technologicznym Sp. z o. o. 
 (Pkt 8-10 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:30 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania Planu Działań 
dla Małopolski w ramach projektu InnoBridge – bridging the innovation 
gap through converting R&D results into commercial success in a more 
effective and efficient way („InnoBridge – zmniejszenie różnic w 
poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu i sprawnemu 
przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny”) w ramach 
programu INTERREG Europe (Europejska Współpraca Terytorialna 2014 
– 2020). 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy 

przy realizacji przedsięwzięcia pn. „JDD 2019”.  
 
11. Informacja w sprawie dotacji dla Wojewódzkiej Przychodni 

Stomatologicznej na zakup cyfrowego aparatu RTG. 
 (Ref. P. Lucyna Bożek - p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:45 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Większa świadomość - więcej spersonalizowanych terapii” złożonego 
przez Fundację Glioma Center im. Hani Magiery na podstawie art. 19a 
ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Ref. P. Paulina Surman - p. o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:50 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Gorlice dotyczącej udzielenia przez Gminę 
Gorlice pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków chodnika. 
 (Pkt 13-14 ref. P. Marta Maj - Dyr. ZDW) godz. 10:55 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Miastem i Gminą Proszowice oraz Powiatem 
Proszowickim dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Obwodnica Proszowic-Etap II opracowanie dodatkowego wariantu”. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Krakowie oraz Małopolskiemu Centrum 
Przedsiębiorczości programu „Partnerstwo dla osób  



 

z niepełnosprawnościami” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz upoważnienia do zawarcia umów 
realizacyjnych. 
 (Pkt 15-16 ref. P. Jakub Szymański - Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:05 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Skarbowi Państwa – Ministrowi 

Inwestycji i Rozwoju licencji na korzystanie ze zdjęć stanowiących 
własność Województwa Małopolskiego. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2004/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, 
Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji 
Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz 
pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. 
 (Pkt 17–21 ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 11:10 
 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 
10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój 
kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe 
uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów 
Kompetencji Zawodowych, B. rozwijanie oferty szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe,  
w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, C. rozwój 
uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 
uczniów  
w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia 
Uczniów Zdolnych. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19 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 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – 
ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub 
dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania 
przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 



 

dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia 
dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu: C. rozwój u dzieci w 
wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 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 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – 
SPR, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub 
dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania 
przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 
dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia 
dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu: C. rozwój u dzieci w 
wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 
10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój 
kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe 
uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów 
Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i 
placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących 
uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój 
uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 
uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia 
Uczniów Zdolnych. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 
Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 (Pkt 22–31 ref. P. Paweł Knapczyk - Dyr. Dep. FE) godz. 11:25 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, 

dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim–
Zadanie nr 3 EuroVelo 11(EV11) odc. Nowy Sącz – Wielogłowy” w ramach 
Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna 



 

sieć tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1716/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-0673/17 pn. 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu 
na terenie Gminy Niepołomice” złożonego przez Gminę Niepołomice, 
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. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 933/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyboru 
do dofinansowania projektu nr RPMP.05.03.01-12-1028/17 pn. „Budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, 
Pobiednik Wielki” złożonego przez Gminę Igołomia Wawrzeńczyce, 
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. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 81/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 w 
ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 
Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

27. Podjęcie postanowienia o zaliczeniu z urzędu dokonanej przez 
Beneficjenta wpłaty na poczet należności z tytułu zwrotu środków. 

 
28. Informacja w sprawie zmiany formuły realizacji projektu. 

 
29. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu  
nr RPMP.04.05.02-12-0288/18, pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do 
obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji 
pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” złożonego przez Miejski 
Zakład Komunikacji  
w Oświęcimiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach 
naboru nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18 Poddziałanie 4.5.2 
Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach RPO WM 
 

30. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 



 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu  
nr RPMP.07.02.04-12-0059/19, pn. „Budowa Park&Ride w miejscowości 
Kłaj i Dąbrowa” złożonego przez Gminę Kłaj w ramach naboru nr 
RPMP.07.02.04-12-0059/19 Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi 
podróżnych – SPR w ramach RPO WM 
 

31. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie 
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu nr RPMP.07.01.01-12-1146/17, pn. „Usprawnienie połączeń w 
korytarzu północ - południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T” 
złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach naboru nr 
RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora 

Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Pana 
Roberta Łosia na czas nieokreślony. 
 (Pkt 32–40 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 12:05 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego Panu 
Robertowi Łosiowi – Dyrektorowi Krakowskiego Biura Geodezji i 
Terenów Rolnych w Krakowie. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi 
Łosiowi – Dyrektorowi Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych  
w Krakowie do zawierania w imieniu Województwa Małopolskiego umów  
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami 
administracji rządowej, dotyczących realizacji zadań geodezyjnych 
znajdujących się w corocznym planie rzeczowo-finansowym 
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 
dla Dyrektora oraz radców prawnych Krakowskiego Biura Geodezji i 
Terenów Rolnych w Krakowie. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kobiet 
Wsi Smęgorzów pn. „Międzypokoleniowe kolędowanie” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do oględzin  

i szacowania szkód łowieckich oraz wykonywania czynności związanych  
z wypłatą odszkodowań. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego,  
z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła – II 



 

edycja”  
w 2019 r. 

 
39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Warsztaty kulinarne – Ekologicznie i Smacznie w Biadolinach 
Radłowskich złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach 
Radłowskich „ECOBABKI” na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

VIII Wielkie Tarnowskie Dionizje złożonego przez Małopolskie 
Stowarzyszenie Winiarzy na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia częściowych list ocenionych 

projektów oraz częściowych list podstawowych projektów, które 
uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do 
dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-
005/19 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 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie 
dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do 
lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz 
działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach 
i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna. 
 (Ref. P. Alina Paluchowska – Wicedyrektor WUP) godz. 12:30 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZWM 

 
42. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM w dn. 25 listopada br. (projekt do 

konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020”. 

 (Pkt 42 – 43 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 12:35 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020” z Małopolską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego. 

 
44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy, złożonego przez Centrum 



 

Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 (Ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:40 
 

45. Informacja w sprawie wsparcia finansowego międzynarodowej 
konferencji naukowej pn. „50 lat od ukazania się pierwszego polskiego 
wydania „Osoby i czynu” organizowanej w dniach 22-23 października 
2019 r. w Krakowie. 
 (Pkt 45 – 51 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 12:45 

 
46. Informacja w sprawie wsparcia finansowego międzynarodowej 

konferencji naukowej pn. Słowo - stulecie „Słowa i realności 
duchowych” Ferdinanda Ebnera organizowanej w dniach 18-19 listopada 
2019 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

 
47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Film dokumentalny o dr Wandzie Półtawskiej pod tytułem „Testament 
Wandy Półtawskiej”, złożonego przez Fundacja Obywatelski Kraków na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego: 
wydanie folderu z okazji jubileuszu XV – lecia Zespołu Regionalnego 
„Białodunajcanie”, złożonego przez Stowarzyszenie Kobiety Podhala, na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego: 
przygotowanie i przeprowadzenie imprezy „IX Bal Niepodległościowy na 
zamku w Korzkwi” w dniu 10.11.2019. Bal dedykowany jest dla 
mieszkańców Gminy Zielonki oraz gości z Krakowa i okolicznych gmin, 
złożonego przez Stowarzyszenie Korzkiew, na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
Ocalić od zapomnienia ubiór Lachów Sądeckich – kultywacja lokalnej 
tradycji wśród dzieci i młodzieży, złożonego przez Stowarzyszenie 
Prokultura, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
Nagranie płyty "Sacrum po góralsku", złożonego przez Fundacja 
Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE, na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Alive Today pn. 

„New Earth International Film Festival” złożonej z pominięciem 



 

otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt 52-53 ref. P. Tomasz Pietrusiak- Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 13:00 
 

53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Organizacja wydarzenia pod tytułem „Śmieci segregujemy w zieleni 
żyjemy” złożonego przez Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Społeczna Integracja Młodzieży w LKS Grodzisko Raciechowice ,,Piłka 
Uczy’’ złożonego przez Ludowy Klub Sportowy Grodzisko Raciechowice 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 (Pkt 54-58 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 13:05 

 
55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Społeczna Integracja Młodzieży w LKS Grodzisko Raciechowice 
,,Łączmy się piłką’’ złożonego przez Ludowy Klub Sportowy Grodzisko 
Raciechowice na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 

 
56. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości złożonego przez 
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
57. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

,,Halowe Turnieje; piłki siatkowej, tenisa stołowego i piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z okazji Święta Niepodległości’’ 
złożonego przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w 
Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
58. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

,,Organizacja III Grand Prix Polski Niepełnosprawnych” złożonego przez 
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Krakowie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 
 
 


