
 

 

 

PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 136/20 

w dniu 13 lutego 2020 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 7 stycznia 2020 r.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
(Pkt 3-12 ref. P. Monika Gubała - Dyr. Dep. KDP) godz. 10:05 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce. 
 
5. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Kalwaria Zebrzydowska z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 
związanych  
z obchodami jubileuszu śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego. 
 

6. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Gminy Miasta Zakopane z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 

związanych ze stworzeniem w budynku „Palace” muzeum męczeństwa 

oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nimi związanych. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na rzecz realizacji 
projektu kulturalnego pn. Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Kapliczki 

Małopolski_2020” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu 
województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, 



 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach 
położonych na obszarze województwa małopolskiego. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkoły im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych Sądeckie Hospicjum, pn. Gala finałowa plebiscytu Ziarnko 
Gorczycy 2020, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania pn. Unikalność 
Kościoła św. Marcina Biskupa w mezzotincie, złożonego przez Parafię 
Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina i Matki Bożej w Czermnej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania „Lacrimosa – 

Koncerty pasyjne” złożonego przez Stowarzyszenie Pro Musica na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki 
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie. 
(Pkt 13-18 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10:30 

 
14. Informacja w sprawie zamiany nieruchomości z Gminą Kęty. 
 
15. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

z Gminą Kęty. 

 

16. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. 

Siemiradzkiego 1 stanowiącej własność Województwa Małopolskiego jej 

dotychczasowemu dzierżawcy oraz wyrażenia zgody na zbycie tej 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

 



 

17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości 
wojewódzkich zajętych pod drogę na rzecz Gminy Skała. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi 
Wojewódzkiemu im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na wydzierżawienie 
dwóch miejsc postojowych. 

 
 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
zawierającej wyniki oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych 
w ramach IV rundy konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 
Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 
8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie 
dla pracodawców, Typ projektu A: Programy przekwalifikowania 
pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub 
zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym 
obciążeniu dla zdrowia. 
(Ref. P. Alina Paluchowska - Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 10:40 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 259/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.09.02.01-12-0388/17 pn. 
„Małopolski Tele-Anioł” dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, 
Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu D. wsparcie projektów 
z zakresu teleopieki Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, z późn. zm. 
(Pkt 20-22 ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP) godz. 10:45 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach III rundy konkursu 
nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19 dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w 
ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 
„Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 
„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. 
„Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo 
prace rozwojowe”. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1948/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do 



 

dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-
012/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, 
Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 
1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. 
„Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo 
prace rozwojowe”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2058/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
podpisania listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego a Ministrem Inwestycji i Rozwoju dotyczącego podjęcia 
współpracy w zakresie PPP w projektach współfinansowanych ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 
(Ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 10:50 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do wykonywania 

czynności w ramach procesu rozpatrywania protestu w ramach działań 
objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 
na lata 2014-2020. 
(Pkt 24-26 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 10:55 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w zakresie funkcjonowania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim 
organu opiniodawczo-doradczego, zwanego Małopolską Grupą Roboczą 
ds. KSOW. 

 
26. Informacja w sprawie wydłużenia terminu oceny merytorycznej dla 

projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 
w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 
2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

 
27. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/163/19 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w 

przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

(Ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11:05 

 
28. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na 

zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży 



 

Pożarnych z terenu województwa małopolskiego dotkniętym skutkami 

powodzi. 

(Pkt 28-33 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11:10 

 
29. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Miasta Nowy Sącz, Gminy Kęty i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
 

30. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/07 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie 

przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami. 

 

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

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

„Co warzono na Spiszu” złożonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych „SPISZ się na medal” na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Obchody jubileuszu 700-lecia wsi Kacwin złożonego przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Kacwinie na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Skawina, dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
p.n. „Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953”. 
 (Pkt 34-43 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:20 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
X/131/ZDW/19 z dnia 24 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta Tarnowa oraz 
Gminą Wierzchosławice przy udziale Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, 
dotyczącego współpracy przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa 
połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą 
Aktywności Gospodarczej  
w Tarnowie”. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem 
Małopolskim,  
a Miastem Kalwaria Zebrzydowska w przedmiocie nieodpłatnego 



 

przekazania destruktu asfaltowego. 
 
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 

upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia aneksu nr 1 do umowy darowizny nr 
X/231/ZDW/19 z dnia 2 grudnia 2019r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Gręboszów  
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Kamienica w przedmiocie nieodpłatnego 
przekazania barier drogowych. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umów darowizny pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Żegocina oraz Gminą Trzciana, w  przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Mszana Dolna w  przedmiocie nieodpłatnego 
przekazania destruktu asfaltowego. 
 

41. Podjęcie uchwały sprawie zawarcia aneksu nr 4 do porozumienia nr 
X/57/ZDW/15 z dnia 19 maja 2015 r. pomiędzy Gminą Niepołomice, 
Województwem Małopolskim, a Skarbem Państwa – Generalnym 
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego współpracy przy 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa węzła Niepołomice na 
odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem 
Targowisko”. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia nr 
X/191/TK/19 z dnia 19 września 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego a Burmistrzem Miasta Bochnia dotyczącego 
dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego 
drogi  wojewódzkiej nr 965, odc. 090 km 0+206 do km 0+406 w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD 
NOWA" na działkach ewidencyjnych nr 5966, 4785/2, 5984, 6004, 6002, 
6003, obręb 0006 Bochnia, jednostka ewidencyjna I20l0l_l Bochnia 
miasto, Gmina Miasto Bochnia, powiat bocheński, województwo 
małopolskie”. 

 
43. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz 
Miasta Zakopane w związku z realizacją powierzonych zadań własnych 
pn. „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. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy 
pomiędzy Województwem Małopolskim a Polską Organizacją 
Turystyczną przy realizacji przedsięwzięcia pn. targi turystyki rowerowej 
i wędrownej Fiets en Wandelbeurs. 
(Pkt 44-47 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 11:50 

 
45. Informacja w sprawie wniosku Gminy Wadowice o udzielenie pomocy 

finansowej na realizację zadania polegającego na wykonaniu  
14 dwustronnych tablic informacyjnych prowadzących po Szlaku Karola 
Wojtyły w Wadowicach w związku z 100-letnią rocznicą urodzin Papieża 
Jana Pawła II. 

 
46. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Mistrzostw 

Europy AMP FUTBOL KRAKÓW 2020. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Wojnickiego Klubu 
Sportowego „Kyokushin” Karate w Wojniczu pn. ,,Międzynarodowy 
Turniej „KYOKUSHIN” Karate – Memoriał Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej w Wojniczu” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

48. Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 
2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
województwa małopolskiego”. 
 (Pkt 48-50 ref. P. Piotr Łyczko – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 12:10 
 

49. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego. 
 

50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„REDUKUJMY ODPADY – warsztaty dla młodzieży powiatu 
bocheńskiego” złożonego przez Fundację Aktywnej Edukacji na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 



 

 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA - CZŁONKA ZWM 

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

„Przywództwo z misją. Laboratorium 2019” złożonego przez Fundację 
Warsztat Innowacji Społecznych na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt 51-53 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 12:20 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod 
nazwą: „BO Małopolska 2020”. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru formularza zgłaszania 
zadań do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego oraz wzoru listy poparcia dla zgłaszanego zadania. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. 
pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
 (Pkt 54-55 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:25 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wsparcia realizacji zadań 
wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci 
historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. 

 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH - CZŁONKA ZWM 

 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Małopolski Ośrodek Medycyny 
Pracy o przekazanie środków publicznych w celu realizacji zadań z 
zakresu służby medycyny pracy na rok 2020. 
(Pkt 56-63 ref. P. Jarosław Raźny – po. Dyr. Dep. PS) godz. 12:30 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji ze środków budżetu 

Województwa Małopolskiego organizatorom zakładów aktywności 
zawodowej na dofinansowanie w 2020 roku kosztów działania 
prowadzonych przez nich zakładów aktywności zawodowej. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego 



 

przystąpienia do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 
przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Horyzont360 
pn. „AED – Potrafię Pomóc” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

60. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w 
Nowym Sączu. 
 

62. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi 

Medycyny Pracy. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania 
statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy. 

 
 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
  
 
 

 


