
 

 

 

 
 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 439/23 

w dniu 17 stycznia 2023 r. 
ul. Zacisze 5, 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 09:00 

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

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 18 października 2022 r. oraz 

30 grudnia 2022 r. 
 
3. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ***** 
zawierającej postulat podjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
działań zmierzających do zmiany Uchwały Nr XLV/620/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze Gminy Skawina ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w  których następuje spalanie paliw. 
 

4. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 
Stowarzyszenia „Zjednoczenie Wszechpolskie” w sprawie kontroli sposobu 
organizacji Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ oraz sposobu 
wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji wymienionej 
instytucji. 

 
5. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ***** 
w sprawie wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w 
publikatorach. 

 
6. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 



 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skarg ***** na 
działalność Marszałka Województwa Małopolskiego. 
 

7. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniosku ***** o 
zmianę uchwały antysmogowej dla Małopolski poprzez wyodrębnienie w niej 
przepisów dotyczących użytkowania kominków (piecyków na drewno). 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do sporządzanego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Olszańskiej. 
 

OBSZAR P. JÓZEFA GAWRONA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
9. Informacja w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do 

Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. 
 

10. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do 
Stowarzyszenia „Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa” z siedzibą 
w Katowicach w charakterze członka wspierającego. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu małopolskiego projektu pn. 
„Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży na 2023 r. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „VI Mistrzostwa Międzywojewódzkie w Myślenicach” złożonego przez 
Stowarzyszenie Sportownia na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Aktywne ferie - organizacja półkolonii sportowych dla dzieci i młodzieży” 
złożonego przez Suski Klub Lekkoatletyczny na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/2019 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia 
upoważnienia do zatwierdzenia Deklaracji Zarządczej dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Nr CCI 
2014PL16M2OP006. 
 

15. Informacja w sprawie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej 
(MSIM)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 



 

16. Informacja w sprawie aktualizacji podziału instytucjonalnego na nowy okres 
programowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 
2021 – 2027. 

 
17. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V-3160.1.25.2022.ŁC w przedmiocie 

utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 
29 kwietnia 2022 r. nr RPMP/8.3/20/2022. 

 
18. Podjęcie postanowienia do sygnatury MW-V.3160.1.23.2022.PS w przedmiocie 

sprostowania oczywistej omyłki  pisarskiej zawartej w decyzji Zarządu 
Województwa Małopolskiego z 20 grudnia 2022 r.  znak: MW-
V.3160.1.23.2022.PS. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 628/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

OBSZAR P. JÓZEFA GAWRONA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

20. 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. „Serwis pogwarancyjny sprzętu 
komputerowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego”. 
 

21. 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. „Serwis i wsparcie techniczne dla 
systemu komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych 
Województwa Małopolskiego”. 
 

22. 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. „Serwis pogwarancyjny sprzętu 
komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego”. 

 
23. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Krościenko nad Dunajcem na dofinansowanie zadania na 
badania nad wpływem kolei gondolowej na środowisko. 
 

24. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Ciężkowice z przeznaczeniem na realizację zadania budowy 
ścieżki w koronach drzew w ramach projektu pn.: „ZIEMIA-WODA-



 

POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Ciężkowicach”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu w trybie 
niekonkurencyjnym pod nazwą „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla 
firmy” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 
2021-2027”. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1754/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
zasad przygotowania projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów 
Geodezyjnych”, w ramach Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia 
i realizacji umowy dotacji z Małopolskim Centrum Nauki – Cogiteon, 
Partnerem projektu pn. „Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” 
finansowanego w ramach Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, 12.2 
Infrastruktura edukacyjna oraz Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka 
energetyczna, 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2400/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 
upoważnienia do podpisywania i realizacji umów dotacji z Partnerami projektu 
pt. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 982/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia 
przez Województwo Małopolskie umowy o partnerstwie na rzecz wspólnej 
realizacji projektu pn. „Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany”, 
przyjęcia treści oraz upoważnienia do podpisania i realizacji umowy o 
partnerstwie. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2062/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia 
woli zawarcia z Gminą Miejską Kraków umowy o współdziałaniu przy realizacji 
inwestycji drogowej. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1156/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia 



 

zasad przygotowania projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie 
Centrum Nauki”, w ramach Priorytetu XII Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 977/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad 
przygotowania projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej”, w ramach Priorytetu IV Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1402/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie 
określenia zasad przygotowania i realizacji projektu Województwa 
Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, 
w ramach Priorytetu IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/21 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad 
przygotowania i realizacji projektu Województwa Małopolskiego 
pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, w ramach 
Priorytetu IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1084/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia 
zasad przygotowania i realizacji projektu Województwa Małopolskiego 
pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” w ramach Priorytetu V 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 416/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 marca 2020r. w sprawie określenia zasad 
przygotowania i realizacji projektu Województwa Małopolskiego pn. „Zakup 
taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych”, w ramach 
Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1311/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia 
upoważnienia do przygotowania i realizacji projektu Województwa 
Małopolskiego pn. „Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

 
38. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 

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”. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji 



 

pn. „Dostawa wraz  z montażem  jednostek  klimatyzacji  do  archiwum  MCDN 
w Krakowie, ul Lubelska 23”. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji 
pn. „Modernizacja sali konferencyjnej w budynku MCDN Ośrodek w Tarnowie. 

 
41. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 roku. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia filii w Mszanie Dolnej Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego, w sprawie utworzenia filii w Mszanie 
Dolnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 

 
43. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice 
– Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice. 
 

44. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice 
– Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy. 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

45. Pojęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opracowania dokumentu 
strategicznego dotyczącego integracji imigrantów w Małopolsce. 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
46. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/598/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Dietla w Krakowie. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XLIII/598/21Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. 
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Dietla w 
Krakowie. 
 

48. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Andrychowie. 
 

49. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu 
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 



 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Szpitalowi 

Klinicznemu im. dr Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie na realizację w 2023 roku zadań 
przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz 
przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii 
Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 
2022-2026. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Powiatem Tatrzańskim, a Szpitalem 
Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem 
w sprawie zmiany podmiotu tworzącego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.   
 

52. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. "Self Control - czyli sztuka opanowania hałasu" złożonego przez Self na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
 

53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Pora 
na seniora! Program aktywności fizycznej dla sądeckich seniorów. złożonego 
przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
54. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta 
i Gminy Muszyna. 
 

55. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Gminy 
Czorsztyn w związku z realizacją powierzonego Gminie zadania własnego 
Województwa Małopolskiego, obejmującego utrzymanie drogi rowerowej 
w zakresie sześciu odcinków trasy rowerowej VeloDunajec w m. Sromowce 
Wyżne i Niżne w kilometrażu 58+730 – 67+733 o łącznej długości 3,722 km 
oraz jednego Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w m. Sromowce Niżne. 
 

56. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn zadania 
własnego Województwa Małopolskiego, obejmującego utrzymanie odcinka 
trasy rowerowej EuroVelo 11 biegnącej od drogi powiatowej nr 1410K 
w miejscowości Filipowice do Potoku Brzozowianka w miejscowości 
Wróblowice, o łącznej długości 13 km, zlokalizowanej na wałach 
przeciwpowodziowych rzeki Dunajec. 
 

57. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz Miasta 
Zakopane w związku z realizacją powierzonych zadań własnych 
p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda 
Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie miasta Zakopane” 



 

oraz „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) – od 
ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47, na terenie Miasta 
Zakopane”. 

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZWM 
 
58. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. 
 

59. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu. 
 

60. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie – instytucji 
kultury Gminy Miasta Tarnowa. 

 
61. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Kolędo trwaj! złożonego przez Stowarzyszenie Piwnica Świętego 
Norberta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

62. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Przez mrok, Scena Młodych złożonego przez Parafia Ewangelicko - 
Augsburska Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

63. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Koncert pieśni chasydzkich w wykonaniu Aviego Taylora, potomka 
mszańskiej rodziny Rebhunów i wspomnienie o tej rodzinie. złożonego 
przez Fundacja Sztetl Mszana Dolna na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
64. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego 

na 2023 rok w działach 600, 630, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 853, 900, 921. 
 

65. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2023 rok w działach: 600, 758, 851, 852, 853, 900, 921. 
 

66. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dniu 30 stycznia 2023 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 



 

UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Ewangelicko- 
Augsburskiej Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło pn. Koncert 
"Z dawnych manuskryptów" 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 Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej pn. Koncert kolęd 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 Stowarzyszenia Kreatywnie 
Aktywni pn. Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego 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 Gospel nad 
Rabą pn. Pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej poprzez koncert kolędowy 
Raba Gospel Choir w Kopalni Soli w Bochni złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 
 


