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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 440/23 

w dniu 24 stycznia 2023 r. 
 
 

 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 13 września 2022 r. oraz 11 

października 2022 r.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II działającego w 

formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego 

podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława 

Frańczuka działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 

Małopolskie. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala 

Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie działającego w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego 

podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie działającego w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego 

podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 

działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n.med. Zbigniewa Żaka  
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w Krakowie działającej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, dla której podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki Polskie Tatry S.A., 

o wpis Pensjonatu Telimena w Zakopanem do rejestru ośrodków, w których 

mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji ze środków budżetu 

Województwa Małopolskiego organizatorom zakładów aktywności zawodowej 

na dofinansowanie w 2023 roku kosztów działania prowadzonych przez nich 

zakładów aktywności zawodowej. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2044/22 z dnia 24 listopada  

2022 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków  

o przyznanie grantu w brzmieniu „Regulaminu udzielania grantów w ramach 

projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie 

dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura 

społeczna” w ramach 14 Osi priorytetowej REACT-EU dla Zdrowia i 

Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania 

wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie 

infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Aktywne Małopolskie Organizacje Seniorskie złożonego przez Ogólnopolska 

Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na podstawie art. 

19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie 

Węgrzyn-Madeja - Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich, do 

reprezentowania Województwa Małopolskiego we wszystkich sprawach 

związanych ze zgłaszaniem projektów do dofinansowania, ich realizacją oraz 

monitoringiem w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych jednostkom 

samorządu terytorialnego w związku z przekazaniem na cztery sezony 

utrzymania letniego i zimowego dróg wojewódzkich. 

 

15. Przyjęcie materiałów na LXIV SWM w dniu 27 lutego 2023 r.  

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim zadania własnego 

w zakresie utrzymania odcinka drogi rowerowej WTR, zlokalizowanej pod 

Mostem Piastowskim w Oświęcimiu oraz udzielenia na rzecz Miasta Oświęcim 

dotacji celowych, z przeznaczeniem na powierzone zadania, dotyczące 

utrzymania odcinków drogi rowerowej, zlokalizowanych: w km 1+817- 4+775 

korony wału przeciwpowodziowego rzeki Soły oraz pod Mostem Piastowskim 

w Mieście Oświęcim. 
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16. Informacja w sprawie zadań planowanych do zgłoszenia w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1069/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania 

numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu krakowskiego 

Województwa Małopolskiego. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania 

numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego 

Województwa Małopolskiego. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania 

numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego 

Województwa Małopolskiego. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1078/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania 

numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu oświęcimskiego 

Województwa Małopolskiego. 

 

21. Informacja w sprawie zawarcia umowy wieloletniej na usługi przewozowe  

z Kolejami Małopolskimi. 

 

22. Informacja w sprawie zmian przepisów określających warunki wynagradzania 

egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy 

oraz przepisów określających wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu 

państwowego na prawo jazdy. 

 

23. Informacja w sprawie uruchomienia środków skarbu państwa na wypłatę 

odszkodowań za szkody w uprawach i użytkach zielonych wyrządzone przez 

zwierzęta łowne. 

 

24. Informacja w sprawie wycofania pozwu w toczącej się przed Sądem 

Okręgowym w Krakowie sprawie o zwrot kwoty 500 tys. zł oraz wypłacenie 

kary umownej w kwocie 105.350,00 zł z odsetkami stanowiącymi na koniec 

2022 roku kwotę 82.420,00 zł od firm KV Projekty Inżynieryjne i 

Architektoniczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i KV Consultores de 

Ingenieria, Proyectos y Obras S.L. z siedzibą w Madrycie działających jako 

Konsorcjum zwane dalej KV, w związku z umową nr II/252/IRI-22/2010 z dnia 

12.10.2010 r. zawartą z w/w podmiotami przez Małopolski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 

 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Święty Walenty - tradycje lubeckie złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
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w Lubczy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Lepiej zapobiegać niż gasić - turniej halowy młodzieżowych drużyn 

pożarniczych złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biesnej na 

podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 

Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2023 roku w zakresie 

Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. 

 

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „Sportowe ferie” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia 

Młodego Siatkarza na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „7. 

Krakowski Bieg Walentynkowy” złożonego przez Stowarzyszenie "I Ty Możesz 

Być Wielki" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. 

 

30. Podjęcie postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji 

Zarządu Województwa Małopolskiego z 6 grudnia 2022 r., znak: FE-

I.3160.7.2020. 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Książek procedur” dla działań:  

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie 

na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa 

i leśnictwa dla typu operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

32. Informacja w sprawie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej 

(MSIM)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

33. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V-3160.1.34.2022.MSD w przedmiocie 

utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia  

2 września 2022 r., nr RPMP/8.3/24/2022. 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie flagi Województwa 

Małopolskiego przez Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 903/22 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie podjęcia decyzji o 
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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 z późn. zm. 

 

36. Informacja w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Krakowie o zrzeczenie się przez Województwo 

Małopolskie odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją ZRiD dot. 

budowy obwodnicy Oświęcimia. 

 

37. Informacja w sprawie zmiany Umowy spółki Małopolska Kolumna Transportu 

Sanitarnego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 

 

38. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

 

39. Przyjęcie materiałów na LXIV SWM w dniu 27 lutego 2023 r.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę udziału we 

współwłasności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Powiatu 

Wadowickiego. 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiej Policealnej Szkole 

Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie na zawarcie kolejnej 

umowy najmu miejsca w pokoju internatowym oraz na odstąpienie od 

przetargu. 

 

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze 

przetargu pomieszczeń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 

Pawła II. 

 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Województwo Małopolskie 

planu finansowo – rzeczowego Centrum Business in Małopolska na 2023 rok. 

 

43. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 46/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie 

powołania Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

44. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla instytucji kultury województwa 

małopolskiego. 

 

45. Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania jednorocznego pn. 

Remont zabytkowego mostu przy Zamku w Dębnie. 

 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Organizacja i wykonanie widowiska plenerowego KUCIA KOS BOJOWYCH na 
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terenie klasztoru w Czernej, z okazji 160 Rocznicy Wybuchu Powstania 

Styczniowego w 1863 r. złożonego przez PRO ARTEM na podstawie art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Koncert "Przez mrok" - popularyzacja muzyki w wykonaniu młodych 

muzyków. złożonego przez Parafia Ewangelicko - Augsburska Przemienienia 

Pańskiego Nowy Sącz Stadło na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Wspomnienia o Mieczysławie Gilu na obchody 35 rocznicy strajku 1988 r. w 

Hucie złożonego przez Stowarzyszenie NZS 1980 na podstawie art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych- lokalni bohaterowie złożonego przez 

Towarzystwo Inicjatyw lokalnych Libero w Brzeszczach na podstawie art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. św. 

Feliks - wykonanie obrazu do kaplicy w Szarkówce złożonego przez 

Stowarzyszenie Self na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 92/21 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji 

oceniającej wnioski o dotacje z budżetu województwa małopolskiego 

przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze województwa małopolskiego w ramach zadania publicznego pod 

nazwą „Ochrona zabytków Małopolskich”, zmienionej uchwałą nr 40/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2022 roku. 

 

52. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. 

przygotowania Planu Rozwoju Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego. 

 

53. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zmian w regulaminie 

organizacyjnym Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

 

54. Informacja w sprawie stanu realizacji projektów własnych Województwa 

Małopolskiego realizowanych przez Biuro Inwestycji Strategicznych w roku 

2022. 

 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 540/20 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad 

przygotowania i realizacji projektu Województwa Małopolskiego pn. 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”, w ramach Priorytetu 
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IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

56. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji 

pn. „Dostawa wraz z montażem kompensatora mocy biernej do budynku 

MCDN w Krakowie, ul. Lubelska 23”. 

 

57. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji 

pn. „Likwidacja zawilgoceń w wybranych pomieszczeniach piwnicznych w 

budynku MCDN Ośrodek w Krakowie”. 

 

58. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji 

pn. „Renowacja ogrodzenia wokół budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu”. 

 

59. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji 

pn. „Zakup samochodu osobowego dla MCDN Ośrodka w Krakowie”. 

 

60. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji 

pn. „Przebudowa uziomu otokowego przy budynku MCDN Ośrodek w 

Krakowie”. 

 

61. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do prowadzenia inwestycji 

pn. „Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Myślenicach”. 

 

62. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach do prowadzenia inwestycji 

pn. „Dostosowanie budynków ZS MSG w Myślenicach do wymagań p.poż 

wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym”. 

 

63. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach do prowadzenia inwestycji 

pn. „Modernizacja elewacji budynku sali gimnastycznej w ZS MSG w 

Myślenicach”. 

 

64. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach do prowadzenia inwestycji 

pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła 

Gościnności”. 

 

65. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach do prowadzenia inwestycji 
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pn. „Modernizacja balkonów wraz z balustradami w budynku internatu w ZS 

MSG w Myślenicach”. 

 

66. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. ”Modernizacja budynku 

Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Krakowie”. 

 

67. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie do 

prowadzenia inwestycji pn. „Remont pomieszczeń na IV piętrze budynku 

Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego  

w Krakowie”. 

 

68. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach do 

prowadzenia inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Jednostek 

Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach”. 

 

69. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do prowadzenia 

inwestycji pn. „Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych”. 

 

70. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach do 

prowadzenia inwestycji pn. „Modernizacja budynku w Zespole Placówek 

Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach”. 

 

71. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Województwo Małopolskie na 2023 r. 

 

72. 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+. 

 

73. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Krakowska Mapa Akademicka złożonego przez Stowarzyszenie Studentów 

Marketingu i Zarządzania na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

74. Informacja w sprawie ufundowania nagrody dla laureatów IV edycji konkursu 

wiedzy o Chorwacji organizowanego przez Konsulat Republiki Chorwacji w 

Krakowie. 
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75. Informacja w sprawie ugody pomiędzy Województwem Małopolskim a Panem 

Rafałem Garbaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Instal-

Raf Rafał Garbacz w związku z realizacją umowy o roboty budowlane  

z 27 kwietnia 2020 r. 

 

76. 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. 

 

77. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie 

Listu intencyjnego dla projektu pn. „Step2Green Europe - One Health 

Approach for a Green University", o którego dofinansowanie w ramach 

Programu ERASMUS+ ubiega się Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 

 

78. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

79. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego 

na 2023 rok w działach 150, 600, 720, 754, 758, 851, 852, 921. 

 

80. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów i 

wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania 

realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie. 

 

UCHWAŁY WYKONAWCZE 

 

81. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Cheerleaders 

Kraków pn. „International Cheerleading Championships in Kraków Polish 

Grand Prix PSCh 2023” 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 Moc Radości 

w Jodłówce pn. „Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pilecki - VI 

edycja” 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 

Libertów pn. „Działanie na rzecz integracji lokalnej społeczności – aktywizacja 

seniorów XXVII Dzień Seniora” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 

ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 

  


