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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 407/22 
w dniu 13 września 2022 r. 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 12 lipca 2022 r. 
 
3. 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. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa 

Małopolskiego przez Stowarzyszenie Proszowickich Hodowców Gołębi 
Rasowych i Drobnego Inwentarza Zielononóżka. 

 
 
5. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/280/20 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Kraków na realizację inwestycji 

drogowej w zakresie połączenia ul. Stella-Sawickiego z terenem inwestycji pn. 

„Budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon”. 

 

6. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.:  
(projekt do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Małopolskiego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia 
Małopolskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży. 
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8. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.:  
(projekt do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia uczniów 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub 

przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia 
Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych 
nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 
10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji 
pn. „Modernizacja Instalacji centralnego ogrzewania w budynku MCDN 
Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1”. 

 
11. Informacja w sprawie realizacji inwestycji pn. Renowacja dachu Zespołu 

Szkół-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach w korelacji z 
dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zadaniem 
inwestycyjnym pn. ”Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół - 
Małopolska Szkoła Gościnności”. 

 
12. Informacja dotycząca realizacji zadania budżetowego pn. „Realizacja wsparcia 

dla nauczycieli i uczniów z Ukrainy (REACT-EU)”. 
 
13. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny 
Zachód”. 

 
14. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania inwestycji 

pn.: „Przebudowa obiektu TOSiR – stadionu LA przy ul. Traugutta w Tarnowie 
– budowa budynku zaplecza sportowego wraz z trybuną, parkingiem i 
infrastrukturą techniczną na dz. nr 79/47, 87/14 obr. 192 w miejscowości 
Tarnów”, w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury. 

 
15. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – 
obszar 2. 

 
16. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łabowa. 

 
17. Informacja w sprawie ustaleń z Przeglądu Projektów Pozakonkursowych 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, który odbył się w dn. 19 
sierpnia 2022 r. w Krakowie. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 493/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie powołania Komitetu 
Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Racławice na lata 2022-
2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030”. 

 
20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.01.01-

12-0151/16 pn. Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja ziemnego wału 
artylerii dla celów turystyki kulturowej, edukacji i rekreacji w zabytkowym 
Forcie Kleparz w Krakowie. 

 
21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-

12-0130/17 pn. Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły na terenie Gminy Wolbrom. 

 
22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.11.02.00-

12-0794/17 pn. Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych. 
 
23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.01.01.00-

12-0079/19 pn. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią. 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie dla 

projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, Działanie 13.4 
Przygotowanie Strategii dla IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF nieobjętego 
zasięgiem terytorialnym ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 2355/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o 
dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie pt. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach 
Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i 
otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1767/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia 
wzoru Umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym, Działanie 13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
27. 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 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. 
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28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia do 

umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty finansowe dla 
małopolskich MŚP” z dnia 19.08.2022 roku zobowiązującego strony do 
zawarcia umowy, określającej obowiązki Stron na cały okres obsługi 
Instrumentu Finansowego. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wyjścia z instrumentów 

finansowych utworzonych w ramach RPO WM 2014 – 2020 i wdrażanych przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zawarcia aneksu nr 4 do Umowy o 
Finansowanie Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych 
w Małopolsce nr XVII/39/FE/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. zawartej  pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/08 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Województwu Małopolskiemu z tytułu najmu lokalu 
użytkowego. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Województwu Małopolskiemu z tytułu najmu lokali 
użytkowych. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Województwu Małopolskiemu z tytułu najmu lokalu 
użytkowego. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Województwu Małopolskiemu z tytułu najmu lokalu 
użytkowego. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Województwu Małopolskiemu z tytułu nienależnego 
świadczenia. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie z 

powództwa Województwa Małopolskiego – Krakowskiego Biura Geodezji i 
Terenów Rolnych w Krakowie przeciwko Gminie Kęty o zapłatę. 

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

„Broń siebie i innych”, złożonego przez Fundację Kuźnia Kołodzieja na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
38. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na 
dzień 16 września 2022 r. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 205/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie na dysponowanie 
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nieruchomością stanowiącą własność Województwa Małopolskiego położoną 
w Nowym Sączu, przy ul. Kazimierza Wielkiego, na cele budowlane. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i złożenia przez Województwo 

Małopolskie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Science Meets Regions” 
w związku z konkursem ogłoszonym przez Komisję Europejską. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

związanego z wdrożeniem i udostępnieniem systemu do elektronicznego 
zarządzania dokumentacją, zwanego EZD PUW w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Krakowie. 

 
42. Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 

 
43. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 

44. 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. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 829/22 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyników 
Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022” w sprawie wsparcia finansowego gmin 
z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego. 

 
46. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/770/22 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. 

 

47. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tuchów 

z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubaszowa. 

 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia 
zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Polskim 
Związkiem Łowieckim na potrzeby organizacji XXVIII Hubertusa 
Krakowskiego, odbywającego się w dniu 1 października 2022 r. 
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49. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu pn. 
„Małopolskie świetlice wiejskie 2022” w sprawie wsparcia finansowego dla 
gmin z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic 
wiejskich. 

 
50. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z 

przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w 

ramach Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”. 

 

51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Małopolski Turniej Gier Zespołowych dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej”, złożonego przez FUNDACJA AHA na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
52. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu 

Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 

 

53. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/735/22 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na rzecz Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. ”Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w 

sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny oraz aparat RTG z ramieniem 

typu C”. 

 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Fundacji Edukacja, 
Zdrowie, Rozwój z siedzibą w Suchej Beskidzkiej o wpis Ośrodka Fundacji 
Edukacja, Zdrowie, Rozwój do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać 
się turnusy rehabilitacyjne. 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu lokalizacji Centrów Zdrowia 

Psychicznego w Województwie Małopolskim. 
 
56. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na zadania 

realizowane w trybie Inicjatyw Samorządowych w 2022 r. 
 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, Powiatem Krakowskim, Powiatem Wadowickim, Gminą Skawina 
w sprawie wspólnej realizacji zadania p.n.: „Opracowanie Studium techniczno 
– ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 
w Skawinie”. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia listu intencyjnego pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Skarbem Państwa – Ojcowskim Parkiem 
Narodowym, dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie przystąpienia do 
opracowania koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 w 
miejscowości Sułoszowa. 
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59. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich 

odcinków dróg wojewódzkich nr 776 i 780 na terenie miasta Krakowa. 

 
60. Informacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu 

Województwa Małopolskiego dla Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 
w Zakopanem na realizację zadania pn. Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. 
Witkiewicza w Zakopanem. 

 
61. Informacja w sprawie realizacji nowej inicjatywy w instytucjach kultury WM – 

Małopolska Seniorom. 
 
62. Informacja w sprawie planowanego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Małopolskiego zadania pn. „Mecenat Małopolski 
Bis”. 

 
63. Informacja w sprawie zwiększenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Olkuskiego w 2022 r. z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki 
Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert o 

udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury w 
2022 roku pn. „Solidarna Kultura”. 

 
65. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla instytucji kultury województwa 

małopolskiego. 
 
66. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Art 

Meeting Tomaszowice 2022 - POLE SZTUKI”, złożonego przez Związek 
Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego 

na 2022 rok w działach : 600, 754, 758, 851, 853, 900, 921, 925. 
 
68. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego 

na 2022 rok w działach : 010, 600, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 

900, 921, 926. 

 

69. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Małopolskiego. 

 

70. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/35/10 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia wydzielonych 

rachunków dochodów przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa 

Małopolskiego. 
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71. Informacja w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Psychiatrycznemu w Andrychowie pożyczki z budżetu województwa w 
wysokości 1,1 mln zł. 

 
72. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sportowego 

SOKÓŁ Tarnów pn. ,,Finał – 28 Pucharu Tarnowa MTB 2022 – Zawody MTB 
cross country”, 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 

Wędkarskiego Czysty Brzeg pn. „Święto Ul. Wąwóz Szwedzki i Rudki Góra w 
Wojniczu”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
74. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Nowosądeckie Serducho pn. „Utworzenie stanowiska koordynacji działań 
pomocowych dla Ukrainy i uchodźców z Ukrainy w Polsce prowadzonych 
przez stowarzyszenie Nowosądeckie Serducho” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
75. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Szkółka 

Piłkarska Borek pn. „Hejborki 2022 - piknik rodzinny Szkółki Piłkarskiej Borek 
tam, gdzie "SERCA ZAWSZE ZWYCIĘSKIE” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


