
 

 

 

 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 361/21 

w dniu 15 lutego 2021 r. 
 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 25 stycznia 2022 r.  

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu 

Województwa Małopolskiego przez Komendę Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu 
Województwa Małopolskiego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie dla Komendy 
Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie oraz wykonawczych 
komórek organizacyjnych podległych ww. jednostce w: Tarnowie, 
Bukownie, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Suchej Beskidzkiej i Muszynie. 
 

5. Informacja dotycząca lokalizacji wydarzeń w ramach projektu 
„Małopolski Festiwal Smaku” w 2022 roku. 
 

6. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego 2022 r.:  
Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Deklaracji o współpracy 
międzyregionalnej pomiędzy Województwem Małopolskim 
(Rzeczpospolita Polska) a Komitatem Veszprém (Węgry). 
 

7. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego 2022 r.:  
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego 
do Sieci Europejskich Regionów Wykorzystujących Technologie 
Kosmiczne (NEREUS). 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”. 
 

9. Informacja w sprawie propozycji opracowania „Planu zarządzania 



 

sukcesją w Małopolsce 2030”. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie Listu poparcia dla realizacji projektu pn. „Digital 
Innovation Hub” przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie Listu poparcia dla realizacji projektu pn. „Women inspired 
smart entrepreneurship – WISE” przez Instytut Doradztwa Sp. z o. o. 
jako Koordynatora Klastra Zrównoważona Infrastruktura (Krajowy 
Klaster Kluczowy) będącego liderem projektu. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie Listu poparcia dla realizacji projektu pn. „Optymalizacja 
produkcji poprzez druk 3D - 3DoP” przez Krakowski Park 
Technologiczny Sp. z o.o. będący partnerem projektu. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Województwa Małopolskiego, położnej w Nowym Sączu. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym na 
czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości położonej w Nowym 
Targu przy ul. Ludźmierskiej 34a. 
 

15. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego 2022 r.:  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację 
w 2022 roku małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania 
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 49/22 z dnia 25 stycznia 
2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022 – 2023, w tym zadań 
jednorocznych oraz dwuletnich wybranych w ramach 5. edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Turniej piłkarski grup młodzieżowych im Kazimierza Wójcika 
byłego Prezesa Gminnego Klubu Sportowego „Świt” Krzeszowice” 
złożonego przez Gminny Klub Sportowy „Świt” Krzeszowice na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Juniorzy na start” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy 
UKS Judo Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 



 

 
19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Lekcje z narciarstwa z okazji zakończenia sezonu narciarskiego 
2021/22” złożonego przez KRAKOWSKI KLUB NARCIARSKI SIEPRAW-
SKI na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Udział piłkarek Football Success Academy w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski U-15 w futsalu” złożonego przez Klub Sportowy 
Football Success Academy na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 

charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora 
Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie treści statutu samorządowej 
instytucji kultury Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 21 listopada 2017 
roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz 
programu jego działania. 
 

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Sołtysów 
Ziemi Tarnowskiej złożonego przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi 
Tarnowskiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

25. Informacja sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych złożonego przez Towarzystwo 
Inicjatyw lokalnych Libero w Brzeszczach na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminami dotyczących zapewnienia gotowości bojowej 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego. 
 

27. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego 2022 r.:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie 
podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. 
 

28. Podjęcie postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu z 
przesłuchania świadków zgłoszonych przez Stronę w toku 
postępowania administracyjnego, znak: FE-I.3160.12.2020. 



 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.04.03.01-12-0003/21 pn. „Termomodernizacja budynków 
oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II” złożonego przez Gminę 
Miejską Kraków, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.13.03.00-12-0008/21 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej 
(Planu Działań ZIT) na lata 2021-2027 na terenie Gorlickiego Obszaru 
Funkcjonalnego” złożonego przez Stowarzyszenie Gorlicki Obszar 
Funkcjonalny, w ramach trybu pozakonkursowego, Działanie 13.3 
Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.13.03.00-12-0009/21 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej 
(Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza na terenie Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” złożonego przez Stowarzyszenie Sądecki 
Obszar Funkcjonalny, w ramach trybu pozakonkursowego, Działanie 
13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.13.03.00-12-0010/21 pn. „Przygotowanie i opracowanie strategii 
terytorialnej ZIT dla Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska” 
złożonego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska, ramach trybu 
pozakonkursowego, Działanie 13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 
2021-2027 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.13.03.00-12-0011/21 pn. „Przygotowanie i opracowanie strategii 
terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027” złożonego przez 
Stowarzyszenie "Aglomeracja Chrzanowska", ramach trybu 
pozakonkursowego, Działanie 13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 
2021-2027 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21 w ramach 7 Osi priorytetowej 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, 



 

przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 308/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 
Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr ……/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia ………..2022 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21 
w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ 
projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

37. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz 
wydłużenia terminu realizacji nr RPMP.02.01.01-12-0137/19, pn. „Rozwój 
i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z 
modułem 3D”. 
 

38. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.01.01.00-12-0141/18 pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki 
Środowiskowej Politechniki Krakowskiej realizowanego przez 
Politechnikę Krakowską. 
 

39. Informacja w sprawie rezygnacji z tzw. kamienia milowego dla projektu 
nr RPMP.11.01.02-12-0574/17 pn. „Klaster Innowacji Społeczno-
Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy 
ul. Zabłocie 20-22”.  
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od identyfikacji projektu 
zgłoszonego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 



 

42. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Ewa 
luacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

43. Informacja dotycząca propozycji bezkosztowego udziału Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości w projekcie „Taskforcome 2” w ramach 
programu Interreg CE. 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. MOC EMOCJI złożonego przez PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA 
MARII KOLBEGO W KRAKOWIE MISTRZEJOWICACH na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w roku 2022 w ramach 
V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz 
powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach 
tego konkursu. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1722/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 
powołania do Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny na lata 
2021-2023. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór 
realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego „Zadbaj o Swoje 
serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby 
niedokrwiennej serca”. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia 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. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji ze środków budżetu 
Województwa Małopolskiego organizatorom zakładów aktywności 
zawodowej na dofinansowanie w 2022 roku kosztów działania 
prowadzonych przez nich zakładów aktywności zawodowej. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1720/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 
dofinansowania w roku 2022 kosztów działania zakładów aktywności 
zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
rzeczy ruchomych otrzymanych od Skarbu Państwa Małopolskiego 



 

Urzędu Wojewódzkiego i przekazanie ich w drodze darowizny na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr 
X/136/ZDW/21 z dnia 02 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Ochotnica Dolna dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Gminy Ochotnica Dolna z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej K363949 na odcinku I 
– w km od 3+387,00 do km 3+718,00 na odcinku II – w km od 5+533,00 
do km 5+636,00 na odcinku III w km od 5+636,00 do km 5+861,40 (obiekt 
mostowy w km 5+749,80 do km 5+854,20) wraz z przebudową 
skrzyżowania w km 5+729,00 w miejscowości Tylmanowa, gmina 
Ochotnica Dolna”, stanowiącego zadanie własne Gminy. 
 

53. Informacja w sprawie przyznania Gminie Wieliczka w 2022 r. środków 
stanowiących zwrot dotacji udzielonej przez Województwo w 2021 r. na 
realizację zadania pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce- Wieliczka - 
Etap V (m. Koźmice Małe-Raciborsko odc. 180 km 0+624,3 - 1+317,2)” 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w 
sprawach objętych zakresem działania Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim na 
dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody 
realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1234/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 3 września 2020 r. zmienionej 
uchwałą nr 1799/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 15 
grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w 
tym świadczenie usług eksperckich związanych z doradztwem i 
wsparciem Zamawiającego przy realizacji zamówienia pn. 
Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM” na potrzeby 
projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Małopolskiego Kuratora 
Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia filii w Mszanie Dolnej 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Łukaszowi Cieślikowi dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli do zawarcia umowy użyczenia pomocy 



 

dydaktycznych na rzecz Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii 
Konopnickiej w Gorzowie, Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. A. 
S. Sapiehy w Bobrku oraz Samorządowego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia Małopolskiego Kuratora 
Oświaty oraz uczniów Szkoły Policealnej Pracowników Służb 
Medycznych i Społecznych Nr 3 im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie, 
funkcjonującej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Krakowie o przeniesieniu kształcenia w zawodach 
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun osoby 
starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, 
opiekunka środowiskowa, ortoptystka, protetyk słuchu, technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i 
mienia, technik optyk, technik sterylizacji medycznej, terapeuta 
zajęciowy ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i 
Społecznych Nr 3 im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie, funkcjonującej 
w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w 
Krakowie do Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Krakowie. 
 

60. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego 2022 r.:  
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia czynności zmierzających do 
zmiany organizacji kształcenia realizowanego w szkołach policealnych 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie na terenie miasta 
Krakowa. 
 

61. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego 2022 r.:  
Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia kształcenia w Szkole 
Podstawowej Specjalnej w Zakopanem oraz Liceum 
Ogólnokształcącym Specjalnym w Zakopanem wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem w związku ze zmianą 
profilu działalności Szpitala, przy którym działa Zespół Szkół. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego rachunku 

dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na rok 2022 w działach: 600, 700, 750, 758, 801, 854, 900, 
921. 
 

64. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego 2022 r.:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 150, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 
853, 921. 
 

65. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 



 

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie 
Centrum Wsparcia i Pomocy Tarcza pn. Mam plan i działam. Wsparcie 
osób w kryzysie bezdomności i uzależnionych od alkoholu, złożonej w 
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego "Sokół" pn. ,,Mistrzostwa Świata w Akrobatyce 
Sportowej Baku 2022” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


