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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 427/22 

w dniu 15 listopada 2022 r. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 4 października 2022 r.  
 
3. Przyjęcie materiałów na LXI Sesję SWM w dniu 21 listopada 2022 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/718/22 z dnia 28 
lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadające według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań 
Samorządu Województwa Małopolskiego, wymienione w ustawie z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 

4. Przyjęcie materiałów na LXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu 
jednolitego Uchwały Nr LV/875/2014 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia zasad 
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 
innych niż nieruchomości aktywów trwałych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję podmiotu 
tworzącego pełni Województwo Małopolskie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 
realizację szkoleń w ramach staży podyplomowych lekarzy i lekarzy 
dentystów oraz kosztów czynności administracyjnych niezbędnych do 
realizacji staży w 2022 roku. 
 

6. Informacja w sprawie możliwości refundacji środków finansowych 
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa 
Żaka w Krakowie dot. realizacji zadania dotyczącego staży 
podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w związku z nienależytym 
wykonaniem umowy przez jednostkę. 
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami złożonego 
przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Myślenicach na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „II Pływacki Memoriał im. Andrzeja Ziembowskiego” złożonego 
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przez Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. "BIEG MIKOŁAJÓW" złożonego przez STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Zapach świąt złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Cukrzyca- "EDUKACJA CHRONI NASZE JUTRO" złożonego przez 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym 
Sączu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 542/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie 
udzielenia w roku 2022 dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 
dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w 
rozumieniu przepisów ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 
obiektów, zmienionej uchwałą nr 1697/22 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 października 2022 r. 
 

13. Informacja w sprawie zwiększenia zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnościami w Zakładach Aktywności Zawodowej. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania kosztów działania 
zakładów aktywności zawodowej w roku 2023, ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Pawła Lupy 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Wesoła Kraina” 
Paweł Lupa z siedzibą w Sułkowicach, o wpis do rejestru ośrodków, w 
których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

16. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
inwestycji pn.: „Budowa boiska do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia 
KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40, 30-
119 Kraków”, w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów 
infrastruktury. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Korzenna na lata 
2023-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1661/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 
powołania Zespołu ds. Programu w zakresie gospodarki o obiegu 
zamkniętym dla Małopolski. 

 
19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.05.01-12-0196/18 pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  
al. 29 Listopada na  odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej 
realizowanego przez Gminę Miejską Kraków. 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.01.01-12-0146/16 pn. Restauracja wraz z adaptacją obiektu 
fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości 
zabudowanej Fortem Nr 52 Borek realizowanego przez Gminę Miejską 
Kraków. 

 
21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”. 
 

22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.07.01.03-12-0553/16 pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, 
Karwodrza realizowanego przez Powiat Tarnowski. 
 

23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.03.01-12-0054/18 pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku 
przy kompleksie zamkowo-parkowym w Zatorze wraz z przywróceniem 
funkcji rekreacyjnej i użytkowej w celu zapewnienia dogodnego 
korzystania z atrakcji historycznego Zamku oraz promocji walorów 
turystycznych regionu”. 
 

24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.07.02.04-12-0018/19 pn. „Przebudowa I Budowa Dworców 
Kolejowych Doliny Popradu Etap I” oraz projektu RPMP.07.02.04-12-
0025/19 pn. „Przebudowa I Budowa Dworców Kolejowych Doliny 
Popradu Etap II”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i 
oceny projektów realizowanych w trybie nadzwyczajnym, Działanie 14.4 
REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – tabor 
autobusowy, Działanie 16.1 CARE – Wsparcie publicznej służby krwi 
oraz Działanie 16.3 CARE – Infrastruktura mieszkalna, w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu nr RPMP.10.01.04-12-0012/22 pn. Małopolska Chmura 
Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - 
rok szkolny 2022/2023, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 
Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 
Małopolska Chmura Edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura 
edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu nr RPMP.10.01.04-12-0039/22 pn. Małopolska Chmura 
Edukacyjna 2022/2023 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza 
i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, typ projektu B. 
małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 909/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r.  w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.02.03-12-
0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 
Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.2 Rozwój 
Kształcenia Zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1464/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów 
składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 
2014-2020 z późn. zm. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych 

Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska 
Europejskie ‘23” małopolskim sportowcom w 2022 r. – IV nabór. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych 
Województwa Małopolskiego pn. „Fundusz stypendialny im. Stefana 
Kapłaniaka” małopolskim sportowcom w 2022 r. 
 

32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Mikołajkowe Regaty w slalomie kajakowym 2022” złożonego przez 
Krakowski Klub Kajakowy na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „III Turniej Sportowy z UKS Harmonia” złożonego przez UKS 
HARMONIA na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushinkai” złożonego przez 
WOJNICKI KLUB SPORTOWY "KYOKUSHIN" KARATE W WOJNICZU na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej  - podsumowanie roku 
małopolskiej piłki ręcznej” złożonego przez Małopolski Związek Piłki 
Ręcznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Małopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej OSP” złożonego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Grabnie na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Zimowy turniej o puchar prezesa BAP - aktywizacja i wyrabianie 
dobrych nawyków u dzieci” złożonego przez Beskidzką Akademię 
Piłkarską na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu podziału 

nieruchomości położonej przy ul. Czerwonych Maków w Krakowie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 
na lata 2022-2025 założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zembrzyce opracowanych na 
lata 2019-2034”. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad 
współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim a Tatrzańską 
Izbą Gospodarczą przy organizacji XXII Tatrzańskiego Forum 
Gospodarczego. 
 

41. Informacja w sprawie oszczędności ze środków Budżetu Województwa 
Małopolskiego w 2022 r. w ramach zadania „Małopolska Noc 
Naukowców” oraz możliwości ich wykorzystania na organizację 
przedsięwzięcia w 2023 r. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 458/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
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powołania Rad Programowych w ramach projektu pn. „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach 
Działania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 (ze zm.) 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 459/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
powołania Regionalnych Rad Branżowych w ramach projektu pn. 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 
realizowanego w ramach Działania 10.2.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (ze zm.) 

 
44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Integracja mieszkańców poprzez warsztaty rękodzieła świątecznego 
złożonego przez Kółko Rolnicze w Gniazdowicach na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Otwarta remiza - OSP Niedźwiedź złożonego przez OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W NIEDŹWIEDZIU na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1065/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Krakowa, miasta  
na prawach powiatu w Województwie Małopolskim. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 868/07 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
chrzanowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa 
Małopolskiego. 
 

49. Informacja w sprawie przeniesienia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Wietrzychowice na realizację zadania w ramach programu pn.: 
„Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim” na 
rok 2023. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Skawina dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania 
p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych 
kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Przeciszów – 
Kraków. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „POLREGIO” sp. z o.o. Aneksu  
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nr 1 do umowy  dzierżawy taboru kolejowego. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Powiatem Gorlickim umowy dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wysowa 
Zdrój-Tarnów.   
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Powiatem Tarnowskim umowy dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wysowa 
Zdrój – Tarnów. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Sułoszowa umowy dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Olkusz – 
Sułoszowa - Kraków.   
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Łączko umowy dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Nowy Sącz 
– Nowy Targ.   
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 
regulaminu organizacyjnego Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w 
Nowym Sączu. 
 

57. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla zadania pn. GreenFilmTourism współfinasowanego  
ze środków europejskich realizowanego przez Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 
 

58. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Wokół Chopina złożonego przez Arte Fundacja Kultury i Edukacji  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

59. Informacja w sprawie potencjalnego udziału Małopolski na Wystawie 
Światowej EXPO 2025 Osaka, Kansai, Japonia. 



Strona 8 z 10 

 

60. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu 
Województwa Małopolskiego przez Regionalne Centrum Informatyki 
Kraków. 
 

61. Informacja w sprawie odroczenia spłaty udzielonej dla Małopolskiego 
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława 
Frańczuka  
z budżetu województwa w 2021 r. pożyczki w wysokości 4,0 mln zł oraz 
odsetek i wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kapitału i odsetek. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 795/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa, 
30-224 Kraków. 
 

63. Informacja w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez 
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec w wysokości 800 000 zł. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach: 010, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 
852, 853, 855, 900, 921. 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew na 
terenie nieruchomości przy ul. Głowackiego 34A w Nowym Sączu w 
trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Węgrzyn - 
Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana 
Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pana 
Jarosława Kasprzyka – Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do 
zawierania, w ramach działań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, umów o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz umów 
sprzedaży energii elektrycznej z właściwym przedsiębiorstwem 
energetycznym w rozumieniu art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne. 
 

67. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 330/22 z dnia 15 marca 2022 
r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu zagospodarowania  
i utrzymania wysp rond zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich 
podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na 
cztery sezony (2022-2025) oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień objętych wykazem. 
 

68. 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. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Przejście – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof 
Komunikacyjnych oraz Przemocy 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 
Sukces pn. „Warsztaty rehabilitacji społecznej zdrowym stylem życia” 
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 Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Raciechowice pn. „Podróż do krainy obrazów i 
dźwięków” 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 Krakowskiego Klubu 
Karate Tradycyjnego pn. „Młodzi na Start - Mistrzostwa Świata w Karate 
Tradycyjnym” 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 Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego Okręg Małopolski pn. „LXIX Ogólnopolski Turniej Tańca  
o Puchar prof. M. Wieczystego” 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 Klubu Karate 
Tradycyjnego Nowy Sącz pn. „VI Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w 
karate tradycyjnym” 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 Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Łużna „Pogórze” pn. „Mikołajkowy Turniej 
Siatkowy - I otwarty turniej siatkarski w Gminie Łużna” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

76. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Speed-
ball Polska pn. „Klubowe Mistrzostwa Polski” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

77. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Chóru Kanon pn. 
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Kulturalna Małopolska - Koncert Misa Criolla złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
78. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Przyjaciół Kultury Podhalańskiej "Regle" pn. Berdowe Muzykowaniy 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

79. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 
Sportowego "Orzeł" Witkowice pn. Podtrzymywanie tradycji ludowych 
związanych z obchodami nocy andrzejkowej złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

80. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Historyczno - Patriotycznego „Pro Patria” pn. Święto Niepodległości 
1918 - 2022. 10. Patriotyczne Śpiewanie jako wyraz wdzięczności za 
wolność i niepodległość Polski złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

81. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Miechowice Małe pn. II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 
Tadeusza Nowaka, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

82. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Folklorystycznego „KUŹNIA” pn. „Anioły 2022” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

83. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich zGrabna Paczka pn. Andrzejki, zapusty w kulturze 
Małopolskiej wsi złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 


