
 

 

 
 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 342/21 

w dniu 23 listopada 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 26 oraz 29 

października 2021 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 

przypadającej Województwu Małopolskiemu od MILMEX Systemy 
Komputerowe sp. z o.o. w Sosnowcu.  

 
4. Informacja w sprawie buforów bezpieczeństwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

5. 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. 

 
6. Informacja w sprawie niespełniania przez Grantobiorców w projekcie  

nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Przedsiębiorczość” warunku braku zalegania na dzień 31 
grudnia 2019 r. z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

Projektu nr RPMP.10.01.04-12-0015/21 pn. Małopolska Chmura 
Edukacyjna 2021/2022 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie w ramach Osi Priorytetowej 10. 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. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 
Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 



 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu 
Pogotowiu Ratunkowemu na zawarcie kolejnej umowy najmu 
pomieszczeń w nieruchomości położonej w Krzeszowicach przy ul. 
Legionów Polskich 6. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 
powierzchni w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym 
Sączu. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na 
bezprzetargowe oddanie w najem powierzchni. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Młodzieżowemu 

Ośrodkowi Wychowawczemu im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej 
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części pomieszczeń. 

 
13. Informacja dotycząca wniosku Krakowskiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie w sprawie zamiany 
działki nr 222 położonej przy ulicy Fieldorfa-Nila w Krakowie. 
 

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

15. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki pod firmą Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana 
Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.   
 

16. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Miasto Bochnia na lata 2021-2036”. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021-2035”. 
 

19. Informacja w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa  
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Małopolskiego na Spotkaniu Inicjatywy Awangarda na 
prawie Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w formie 
hybrydowej w dniu 25 listopada 2021 r. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa  
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 



 

Województwa Małopolskiego na spotkaniu Inicjatywy Awangarda na 
prawie Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w formie 
hybrydowej w dniu 25 listopada 2021 r. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016-2022, Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 oraz 
Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 do 
Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 
 

22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „V Turniej Mikołajkowy w karate tradycyjnym” złożonego przez 
Klub Karate Tradycyjnego Nowy Sącz na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1875/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-12-0198/18 pn. 
„Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim- VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 
3 zadania” 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 - 
Projekty Regionalne. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2210/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – VeloDunajec odc. 
Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania” 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. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 528/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. 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 EuroVelo11 
(EV11)  odc. Czchów (Zapora) do m. Wróblowice” 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. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1206/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.  w sprawie 



 

podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Przygotowanie dokumentacji w celu 
utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska” w ramach 
Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie 
Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
27. Informacja dotyczącą wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.05.02.02-12-0492/17 pn. Usuwanie azbestu z gospodarstw 
domowych w Gminie Biały Dunajec realizowanego przez Gminę Biały 
Dunajec. 

 
28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.03.01-12-0001/17 pn. Poprawa jakości usług zdrowotnych 
poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie realizowanego przez Szpital 
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. 
 

29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.03.03-12-0309/17 pn. Ścieżki rowerowe oraz punkt 
turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską realizowanego przez Gminę 
Siepraw. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku SP ZOZ 

Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdroju, o wpis do 
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Jacka 
Urbańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JACEK 
URBAŃCZYK FIRMA CONSULTINGOWA „PROMOTOR” z siedzibą w 
Krakowie, dla Hotelu Prezydent**** SPA & WELLNESS w Krynicy – 
Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 

 
32. Informacja w sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu urządzeń  

do fizykoterapii z wyposażeniem, wspomagających rehabilitację po 
COVID-19 dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Krzeszowice”. 
 

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. ŚWIĄTECZNE WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH złożonego przez STOWARZYSZENIE RODZIN  
I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI "DOM NADZIEI" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „5 lat Teatru Exit. Mały jubileusz.” złożonego przez Fundacja 
Budzenie Pasji 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-rehabilitacyjny do kopalni soli  
w Bochni” złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szklanej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 411/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia w roku 2021 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. 
 

37. 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. 

 
38. Informacja w sprawie realizacji wstępnych studiów planistyczno-

prognostycznych dla projektów zgłoszonych przez Województwo 
Małopolskie do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”. 
 

39. Informacja w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań planowanych do 
realizacji w 2022 roku w ramach modernizacji odcinków dróg 
wojewódzkich i obiektów mostowych. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dzierżawy nieruchomości 
będącej we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Biskupice dotyczącej udzielenia 
przez Gminę Biskupice pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków 
chodnika. 
 

42. 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. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
X/120/ZDW/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem i Gminą Koszyce, dotyczącej wspólnego 



 

przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa chodnika przy 
DW 768 o długości ok. 440m w m. Koszyce”. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 1396/21 z dnia 30 września 2021 r. dotyczącej 
zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem 
Małopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Województwa Małopolskiego w związku z  przygotowaniem zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 
774”. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 6 do umowy nr 
X/178/ZDW/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Tuchów dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Tuchowa”. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Powiatem Krakowskim oraz Gminą 
Liszki, dotyczącej wspólnego zrealizowania zadania p.n.: „Opracowanie 
wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW 780 
wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego”. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr 
X/208/ZDW/19 z dnia 18 października 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem i Gminą Proszowice oraz Powiatem 
Proszowickim dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Proszowic-Etap II opracowanie 
dodatkowego wariantu”. 
 

48. Informacja w sprawie przesunięcie oszczędności powstałych w 2021 r.  
w ramach zadania pn. „Obwodnica Muszyny Etap II” na 2022 r. na 
zadanie pn. „Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych”. 
 

49. Informacja w sprawie zlecenia opracowania studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowego budowy połączenia drogowego DW 966  
w rejonie Gdowa z DW 965/DK 28 w rejonie Limanowej. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 6 do Umowy nr 
X/47/ZDW/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim oraz Gminą Nowy Targ 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica 
Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna”. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Skarbem Państwa - Komendą 
Wojewódzką Policji w Krakowie w sprawie przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. 
 



 

52. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Szerzynach” złożonego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Szerzynach na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

53. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 

 
54. 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 w tym 
tablety, drukarki”. 
 

55. 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 licencji oprogramowania”. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w zamówieniu udzielonym w trybie 
zamówienia z wolnej ręki pn. „Wsparcie posiadanego zintegrowanego 
systemu informatycznego”. 
 

57. 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. „Usługa serwisu pogwarancyjnego, 
wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu 
Biuletynów Informacji Publicznej”. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1549/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2020 r. 
ustanawiającej Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego do 
spraw Sprawiedliwej Transformacji. 
 

59. Informacja nt. przyznania dodatkowych środków z Budżetu 
Województwa w celu sfinansowania inwestycji Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w ramach projektu nr 
RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”. 
 

60. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Turniej Debat Parlamentarnych Pro-Am Kraków 2021 złożonego 
przez POLSKA DEBATUJE na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

61. Informacja w sprawie realizacji nowego projektu pn. „Małopolski 
Program Stypendialny w ramach RPO WM” w roku szkolnym 2022/2023 



 

w ramach poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – środki 
pozakonkursowe. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Andrzejowi Pawlikowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół – Małopolska 
Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach do 
dokonywania wszelkich czynności, w związku z realizacją projektu 
Erasmus+ KA210 „Partnerstwa na małą skalę w zakresie kształcenia i 
szkolenia zawodowego”. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

 
64. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Koncert pieśni adwentowych wraz ze wspólnym śpiewaniem 
złożonego przez Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

65. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Wigilijne Opowieści złożonego przez Fundacja Ecotravel na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

66. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. II PIERWSZA GWIAZDKA NAD TRZEBINIĄ złożonego przez 
STOWARZYSZENIE "PRZYJAŹNI MIASTU" na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
67. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Spotkanie przy świetle pomnika Przejście złożonego przez Przejście 
- Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof 
Komunikacyjnych oraz Przemocy na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

68. Informacja w sprawie zastępców dyrektorów w Muzeum 
Archeologicznym w Krakowie, Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w 
Nowym Sączu oraz Małopolskim Centrum Nauki COGITEON. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 
Regulaminu organizacyjnego Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. 
 

70. Informacja w sprawie oszczędności powstałych w ramach realizacji 
zadania pn. „Program rozwoju turystyki szkolnej”. 
 

71. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 303/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca w sprawie upoważnienia 
pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego  
do założenia kont na PEF. 



 

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

73. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2021 rok w działach 150, 750, 754, 758, 801, 853. 
 

74. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Aktywnej 
Integracji pn. „Proekologiczne spotkania kulturalno-edukacyjne 
"Piękne kwiaty, piękna Ziemia" 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 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. 

 
76. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

„Razem dla Gminy Stryszów” pn. „„Gmina Stryszów widziana z oddali i 
w detalach”- wydanie folderu promującego Gminę Stryszów” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 

 


