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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 409/22 
w dniu 20 września 2022 r. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 2 sierpnia 2022 r. 
 
3. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dn. 26 września br. 

Zaopiniowanie projektu apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego  

w sprawie przygotowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego 

„Małopolskiego Programu Osłonowego w związku z trudną sytuacją na 

rynku energii”. 

 

4. Przyjęcie materiałów na LX Sesję SWM w dn. 24 października br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnej 

umowy najmu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1898/2020 Zarządu 
województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku  w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego” oraz „Regulaminu 
powoływania i trybu prac komisji przetargowej” 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1184/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie 
udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Województwa Małopolskiego, do składania oświadczeń woli 
i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo 
zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego oraz do składania 
oświadczeń woli związanych z powierzeniem danych osobowych w 
imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu Zarządu 
Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WM 

 
7. Podjęcie uchwały  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 
zamówieniu publicznym pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do 
merytorycznej oceny wniosków o przyznanie stypendium sportowego 
Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska 
Europejskie ‘23” oraz przyjęcia wzoru umowy o przyznanie stypendium. 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci zakończone piłkarskim 
turniejem” złożonego przez Wiejski Klub Sportowy Żarek w Barwałdzie 
Górnym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Województwa 
Małopolskiego do pełnienia funkcji członka oraz zastępcy członka  
w Komitecie Monitorującym Program Interreg Polska – Słowacja 2021 – 
2027.  
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica 2030 
ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030” 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1337/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie 
przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 1754/21 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 1305/20 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2020 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 1248/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przyjęcia zmiany 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 2075/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  
Nr 460/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  
Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r.  
w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 
33/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w 
sprawie publikacji informacji o zmianie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie publikacji informacji o zmianie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
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14. 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. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 715/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 2. Osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Cyfrowa Małopolska. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 717/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 5. Osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Ochrona środowiska. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 
propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 14. Osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 pn. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 15. Osi priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
pn. REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD) 
na rok 2022 w ramach 15. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 
REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1190/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wyboru 
do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.03-12-0011/22 pn. „Scena 
„ATELIER” przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem” złożonego 
przez Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 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. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1340/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 
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wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.03-12-0041/20 pn. 
„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych” 
złożonego przez Województwo Małopolskie, 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. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 697/16 z dnia 10 maja 
2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 w ramach 7 Osi priorytetowej 
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 
(RPO WM). 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Zakup taboru kolejowego do obsługi 
połączeń aglomeracyjnych” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna 
polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 
Poddziałanie 4.5.3 Regionalny niskoemisyjny transport aglomeracyjny w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1478/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury 
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 
 

26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0277/17 pn. „Wymiana starych pieców węglowych na 
nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem”, realizowanego 
przez Beneficjenta - Gmina Miasto Zakopane. 
 

27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.05.02-12-0382/17, pn. „Budowa zintegrowanego centrum 
komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem” realizowanego 
przez Gminę Miasto Zakopane. 
 

28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.05.01-12-1145/17 pn.  Przebudowa stacji kolejowej SKA 
„Kraków Swoszowice” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków 
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29. Informacja w sprawie projektu wprowadzenia wybranych materiałów 

promocyjnych Województwa Małopolskiego do sprzedaży na rynku. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1425/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie 
wyrażenia zgody Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na 
zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. 
Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu. 
 

31. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Apollo Film Sp. z o.o.  
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą 
Apollo Film spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy  
w zakresie organizacji XIII edycji Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Małopolsce w ramach XV edycji Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Krzeszowice na lata 2022-2025”. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania wniosku pod roboczą nazwą 
„Wsparcie techniczne w wypracowaniu oferty publicznych służb 
zatrudnienia dla osób biernych zawodowo uławiającej im wejście na 
rynek pracy” w ramach naboru wniosków o przyznanie wsparcia  
w Programie Instrument Wsparcia Technicznego koordynowanego przez 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 714/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2020r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji projektu pn. „Wróć z POWERem!” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 
Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego 
dotyczących przekazania ruchomości w postaci kompletu urządzeń: 
miernika jakości powietrza i tablicy informacyjnej LED do wyznaczonego 
przez gminę szkoły lub budynku użyteczności publicznej. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa 
Przyrodniczego w 2022 roku - pn. "Edukacja ekologiczna obywateli 
Ukrainy" 



Strona 6 z 10 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia: umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Brzeskim, Gminą Brzesko, Gminą Szczurowa 
oraz Gminą Borzęcin dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – 
Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru 
autorskiego” oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Gminą Brzesko oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Gminą Borzęcin w sprawie uwzględnienia w zakresie ww. zadania 
inwestycyjnego budowy zjazdów do strefy aktywności gospodarczej. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 435/22 z dnia 29 marca 
2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych 
przyjętych do realizacji w 2022 r., oraz zadań stanowiących kontynuację 
z lat poprzednich. 
 

41. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 1901/21 z dnia 28 grudnia 
2021r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu letniego i 
zimowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających przekazaniu 
jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony utrzymania 
letniego i/lub zimowego na lata 2022-2026 oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień objętych wykazem  
 

42. 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.  
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje 
Małopolskie” sp. z o.o. aneksu nr 20 do umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym 
na terenie województwa małopolskiego  

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 

wierzyciela Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników 
Środowiskowych Domów Samopomocy złożonego przez 
Stowarzyszenie "Wokół Kultury" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Wnieśmy Radość w Serca potrzebujących w Święta Bożego Narodzenia 
złożonego przez Wykuci W Sercu Małopolski na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Polsko-Ukraińska impreza integracyjna poszerzona o Seniorów 
sąsiednich Gmin złożonego przez KLUB SENIORA "BEZ OGRANICZEŃ" 
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W RZEZAWIE na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Hubertus Krynicki Nowosądeckiego Okręgu PZŁ złożonego przez Polski 
Związek Łowiecki na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Pierwszy Regionalny Dzień Kobiet Wiejskich złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich "Więckowianki" w Więckowicach na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie treści statutu samorządowej 
instytucji kultury Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w 
Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.  
 

51. Informacja w sprawie realizacji rezygnacji producenta filmu „Broad 
Peak” z przyznanego w 2018 roku wsparcia w ramach Regionalnego 
Funduszu Filmowego. 
 

52. Informacja dotycząca prośby o zwrócenie się oficjalną drogą urzędową 
do Sejmu RP o ustanowienie roku 2023 rokiem Włodzimierza Przerwy - 
Tetmajera.  
 

53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej (dot.V Konkursu Heligonistów Województwa Małopolskiego) 
złożonego przez STOWARZYSZENIE HELIGONKI POD KICKAMI na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Jubileusz 15-lecia Związku Podhalan Oddział w Kamienicy im. ks. prof. 
J. Tischnera  złożonego przez Związek Podhalan Oddział w Kamienicy 
im. ks. prof. J. Tischnera na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Urodziny Bolesława Barbackiego – artysty i społecznika z Nowego Sącza 
złożonego przez Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w dziedzinie turystyki w 2022 roku pn. „Małopolska Gościnna – IV 
edycja”. 
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57. Podjęcie uchwały ZWM w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie turystyki w 2022 roku pn. „Małopolska Gościnna – V edycja”. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu 
Województwa Małopolskiego z inwestycji Krajowego Planu Odbudowy  
i Zwiększenia Odporności A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego 
kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez 
całe życie, przedsięwzięcie: Zbudowanie systemu koordynacji i 
monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, 
szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia 
się dorosłych”. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu 
Koordynacji jako ciała wspierającego wdrażanie, koordynację i 
monitorowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w 
województwie małopolskim oraz w sprawie przyjęcia Regulaminu 
działania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. 
 

60. Informacja w sprawie podpisania listu intencyjnego z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie dotyczącego partnerstwa w ramach projektu 
własnego samorządu województwa małopolskiego z inwestycji 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności A3.1.1 „Wsparcie 
rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego 
oraz uczenia się przez całe życie, przedsięwzięcie: Zbudowanie systemu 
koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia 
zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,  
w tym uczenia się dorosłych”. 
 

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

62. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 750, 758, 801, 851, 900, 925, 
926. 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Federacji Speed-ball 
Senior pn. ,,Małopolskie Spotkania Sportowe” 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 Gminnego Klubu 
Sportowego "Świt" Krzeszowice pn. ,,Sesja Naukowa - 100-Letnia 
Historia Gminnego Klubu Sportowego "Świt" Krzeszowice. Czynniki 
wpływające na osiąganie wysokich wyników sportowych” 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 UKS Ukemi Judo 
Wolbrom pn. ,,Otwarty turniej judo dzieci” złożonej z pominięciem 
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otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty MKS Pogoń Miechów 
pn. ,,Obchody 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Miechów” 
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 Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” w Skawinie pn. ,,Narodowy Bieg Stulecia - IX 
Górski Bieg Niepodległości Skawina - Mogilany” 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 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.  
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie pn. „Integracja seniorów – poznajemy 
Karkonosze” 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 Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie pn. „Integracja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” 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 dla 
Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” pn. „Obchody Jubileuszu 30-lecia 
Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” w Oświęcimiu” 
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 Fundacji AHA pn. 
„Małopolski Turniej Gier Zespołowych dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej” 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 
Raciechowice 2005 pn. "Święto Owoców" złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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74. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Przyjaciół Wsi Sędziszowa pn. „Śladami Jana Pawła II i Ignacego Jana 
Paderewskiego - wielkich Polaków związanych z Małopolską” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


