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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 400/22 
w dniu 9 sierpnia 2022 r. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 21 oraz 30 czerwca 

2022 r.  
 

3. Informacja w sprawie wydłużania terminów realizacji projektów 
objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1771/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Regionalny System Cyfrowych 
Rejestrów Geodezyjnych” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa 
Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 
Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020.” 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 903/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-
0040/22, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Poddziałania 
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój 
usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z 
epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1516/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2020 roku w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-
IP.01-12-041/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu: A – realizowane 
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przez ośrodki pomocy społecznej powiatowe centra pomocy rodzinie, 
kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1273/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.05-12-
0491/16 pn. „Małopolskie Talenty”, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I 
KOMPETENCJE, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ projektu B. 
koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem 
uczniów zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn.zm. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu  
pn. „Instrumenty finansowe dla małopolskich MŚP” złożonego przez 
Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., znajdującego się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach trybu pozakonkursowego w 
ramach 14 Osi priorytetowej w ramach RPO WM. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia do umowy  
o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty finansowe dla małopolskich 
MŚP” zobowiązującego strony do zawarcia umowy, określającej 
obowiązki Stron na cały okres obsługi Instrumentu Finansowego. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Narodowy Bieg Stulecia - IX Górski Bieg Niepodległości Skawina – 
Mogilany”  złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"  
w Skawinie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas XI edycji 
Marszu Śladami gen. Augusta Emila Fieldorfa ps.: „NIL”„OD 
ZMIERZCHU  
DO ŚWITU”. 
 

12. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego 
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje  
i wysokość stypendiów sportowych Województwa Małopolskiego  
pn. „Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka”. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia 
Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i 
pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych 
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Województwa Małopolskiego  
pn. „Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka”. 

 
14. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zwołanego na 
dzień 10 sierpnia 2022 roku. 
 

15. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w 
Nowym Sączu  sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Sączu. 
 

16. Informacja w sprawie wyroku WSA w Krakowie w postępowaniu o zwrot 
nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Szlak 73. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego  
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gm. Bochnia. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia części nieruchomości 
stanowiącej współwłasność Województwa Małopolskiego położonej  
w Nowym Targu przy ulicy Królowej Jadwigi 1 oraz ustanowienia 
służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 
 

19. Informacja w sprawie zakupu nieruchomości na potrzeby Muzeum – 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku 
Lipowiec. 
 

20. Podjęcie uchwały ZWM w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi 
Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na oddanie w 
najem powierzchni oraz czasowe obniżenie czynszu najmu. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy 
Strzeleckiej 10 oraz w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej dwóch 
wiat magazynowych. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie Listu intencyjnego w zakresie wyrażenia woli współpracy 
przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Centrum 
Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki w Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 
 

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

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

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Ciężkowice w 
przedmiocie nieodpłatnego przekazania piasku. 

 
26. Informacja w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski 
Ład”. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych 
zasądzonej nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział V 
Gospodarczy z dnia 17 marca 2010 r. w kwocie 2.232,37 zł wraz z 
odsetkami ustawowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego w 
kwocie 600,00 zł i kosztami sądowymi w kwocie 30,00 zł zasądzonych 
od spółki OTO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na rzecz Województwa 
Małopolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Krakowie,  
w sprawie o sygn. akt: V GNc 6/10/S. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Brzeszcze dotyczącej udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na 
realizację zadanie pod nazwą „Budowa Cmentarza Komunalnego - etap 
I”. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje 
Małopolskie” sp. z o.o. aneksu nr 19 do umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym 
na terenie województwa małopolskiego. 
 

30. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/163/19 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w 
przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
 

31. Informacja w sprawie uruchomienia pociągów na odcinku Podbory 
Skawińskie – Przeciszów. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 314/06 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie 
powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej 
w Krakowie (ze zm.). 
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33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy z 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Małopolskim 
Ośrodkiem Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu 
realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy na rok 2022. 
 

34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Oddycham pod wodą – cykl zajęć nurkowych dla osób  
z niepełnosprawnościami, złożonego przez STOWARZYSZENIE 
"NAUTICA" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Wyjazd integracyjno-edukacyjno-krajoznawczy w Bieszczady 
złożonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jabłonce na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Zakończenie wakacji - Integracja dzieci Polsko-Ukraińska (tytuł) 
złożonego przez ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W JAZOWSKU (nazwa 
Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Święto płodów Ziemi w Czermnej złożonego przez Stowarzyszenie  
Na Rzecz Rozwoju Wsi Czermna "Czermianie" na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Małopolskie Święto Ziemniaka złożonego przez Krakowski Klub 
Sportowy "JURA MOTO SPORT") na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku pn. „Małopolska 
Gościnna – V edycja”.   
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia  
o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Małopolską 
Organizacją Turystyczną w sprawie współdziałania przy realizacji 
konkursu na najlepsze oferty i produkty turystyczne Małopolski pn. 
„Turystyczne Skarby Małopolski”. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepsze oferty  
i produkty turystyczne Małopolski pn. „Turystyczne Skarby Małopolski” 
– IV edycja, 2022. 
 

42. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Teatru im. Stanisława 
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Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, instytucji kultury Województwa 
Małopolskiego. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
przyjęcia statutu Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w 
Zakopanem, instytucji kultury Województwa Małopolskiego. 
 

44. 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. „Kultura Wrażliwa”. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu  
na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów  
i Gładyszów w Gorlicach. 
 

46. Informacja w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego i zwiększenia 
dofinasowania dla Projektu pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 – dotyczy zadania Jednostki zdrowia biorącej udział w 
Projekcie: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy. 

 
47. Informacja w sprawie bieżącej realizacji Projektu „Małopolskie Centrum 

Nauki – projekt zintegrowany” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Małopolskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1561/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 2 listopada 2021 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w 
Tarnowie do prowadzenia inwestycji pn. „Wykonanie odwodnienia oraz 
izolacji i ocieplenia fundamentów budynku Biblioteki Pedagogicznej w 
Tarnowie Filia w Bochni”. 
 

50. Informacja w sprawie dostawy wraz z montażem 41 sztuk opraw lamp 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego do budynku Małopolskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy 
Świat 30, 33-100 Tarnów. 
 

51. Informacja w sprawie realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Myślenicach zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Myślenicach”. 
 

52. Informacja w sprawie udziału Województwa Małopolskiego w targach 
edukacyjnych pod nazwą „Mundial Zawodów w Lyonie” w 2022 roku 
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oraz udziału w Trójstronnym Spotkaniu Francja – Polska – Niemcy w 
Erfurcie w 2022 roku. 
 

53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Bezpieczny powrót do szkoły (tytuł) złożonego przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Bieśnika (nazwa Oferenta) na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

54. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego „Proszowskie” w 
Bochni. 
 

55. Podjęcie uchwały 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. 

 
56. Informacja dotycząca najmu powierzchni biurowej zlokalizowanej przy  

ul. Wielickiej 72 AiB w Krakowie. 

57. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Lidii 
Jagiełce - Różańskiej – p.o. Dyrektora Departamentu Generalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podjęcia 
czynności związanych z najmem, w tym do zawarcia umów najmu 
powierzchni biurowych przy ul. Wielickiej 72 A i B w Krakowie na 
potrzeby Departamentów UMWM. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 600, 710, 720,  750, 758, 
801, 851,  853, 900, 921. 
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59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM pn. 
,,II 24 Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty LKS Nadwiślanka 
Brzeźnica pn. ,,II Turniej o puchar Brzeźnicy z maratonem zumby w tle” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
zwykłego „W stronę słońca” pn. ,,Turniej koszykówki Brzesko 3x3” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego 
AQUILA Wadowice pn. ,,Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa 
Małopolski w jeździe po muldach na rowerach BMX (Pumptrack)” 
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 Uczniowskiego Klubu 
Sportowego JASIEŃ pn. ,,Wakacje na sportowo z pływaniem” 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 Klubu Sportowego 
„Pieniny” Szczawnica pn. ,,Zawody w kajakarstwie slalomowym – 
Memoriał A. i A. Wernerów” 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 Na 
Rzecz Osób Przewlekle Psychicznie Chorych „Zielony Zakątek” przy 
Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy pn. „Dzień Pracownika 
Socjalnego w Powiecie Tarnowskim – Konferencja pn. Współczesne 
kierunki i wyzwania polityki społecznej oraz pracy socjalnej” 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 Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu pn. „Organizacja 
Uroczystych obchodów XV – lecia działalności Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Ostrów, pn. „Wspieranie tradycji rolniczych poprzez bicie 
Rekordu Guinessa w równoczesnym koszeniu zboża przy użyciu 
tradycyjnej kosy oraz sierpa przez największą liczbę osób" złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na  podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


