
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 285/21 

w dniu 18 maja 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Województwa Małopolskiego przed wszystkimi 
urzędami i instytucjami oraz do składania w imieniu Województwa 
Małopolskiego oświadczeń woli związanych  
z uzyskaniem prawomocnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji 
pn.: „Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej, 
zlokalizowanego przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie, wraz  
z remontem i przebudową wewnętrznych instalacji: wod.–kan., C.O.  
i elektrycznej”. 
(Pkt. Ref. P. T. Zaremba – Dyr. DG) godz. 10:00 

 
3. Informacja w sprawie zbycia budynków A i B Zasobów Mieszkaniowych 

Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. 
(Pkt 3 – 4  Ref. P. J. Kopeć – Dyr. SG) godz. 10:05 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej  

w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej oraz ustanowienia na niej 
służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu. 
 

 
OBSZAR  P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Grand Prix w Badmintonie 2021” złożonego przez UKS AB Kraków 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt 5 – 7 ref. P.M. Główka – Z-ca Dyr. SI) godz. 10:10 

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

V Edycja Tenisowego Grand Prix Małopolski złożonego przez 
Małopolska Agencja Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji 
sp.z o.o. na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 



 

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

„Sport dla wszystkich organizacja treningów hokejowych na lodowisku 
w Krynicy-Zdroju i narciarstwa biegowego w Ptaszkowej” złożonego 
przez Nowosądecki Sport na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM/ P. T. 

URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
 
8. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.01.01-12-1100/17 pn. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 
Małopolski. 
(Pkt 8 – 27 Ref. P. P. Knapczyk – Dyr. FE) godz. 10:20 

 
9. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.01-12-0494/16 pn. „Nad Starosądeckim Stawem - budowa 
centrum turystyczno- rekreacyjnego w Starym Sączu". 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1143/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0076/19 pn. 
„Wymiana kotłów i pieców  
w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki 
Górne - etap III” złożonego przez Gminę Świątniki Górne, 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 InwestycjiTerytorialnych. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2067/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0095/19 pn. 
„Budowa Park&Ride w miejscowości Michałowice” złożonego przez 
Gminę Michałowice, 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. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 290/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0193/19  
pn. „Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach 
Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka” złożonego przez 
Gminę Wieliczka, 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. 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 312/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa 
Posadowa - Dąbrowa” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 
Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa 
obwodnic  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1412/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – 
budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym  
w Województwie Małopolskim cz. II” w ramach Osi Priorytetowej 7 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, 
Poddziałanie 7.2.3 Regionalny transport kolejowy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 –2020. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1804/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.01.02-12-0197/18 pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Krakowa 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 
wraz z budową mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach i oświetlenia - etap 
I” złożonego przez Powiat Krakowski, 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. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2178/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „m_MSIT– mobilny Małopolski 
System Informacji Turystycznej” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa 
Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 2.1.1 
Elektroniczna administracja, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

 



 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.13.02.00-12-0002/21 pn. „Przygotowanie dokumentacji dla 
inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej” 
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 – Indywidualny 
Projekt Kluczowy. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 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. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1165/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17  
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). 

 
20. Podjęcie postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania 

administracyjnego, znak: FE-I.3160.7.2020, zainicjowanego wnioskiem  
o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 19 marca 2021 r. 

 
21. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.01-12-0568/17, pn. „Rewitalizacja dawnego obiektu 
kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

22. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0688/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa ośrodka 
zdrowia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mszanie 
Górnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

23. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0752/17 pn. „”Budowa Parku Zdrojowego na 
Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 



 

24. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0747/17 pn. „Rewitalizacja obiektów społeczno-
kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
25. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.02.00-12-0835/17 pn. „Rewitalizacja w Gminie Iwanowice”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
26. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.01-12-0591/17 pt. „Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) 
położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz  
ul. Limanowskiego 13 i 15”. 

 
27. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.02-12-0881/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa 
Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego” 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

  
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego nr 902/20 z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia 
zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności 
przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach 
II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

 (Ref P. R. Wcisło – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 10:40 
 
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu 

Województwa Małopolskiego do spraw Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych i określenia zakresu jego pełnomocnictwa. 
(Pkt ref. P. M. Sztaba – p.o. Z-cy Dyr. ZPO) godz. 10:45 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Mazowieckiej 
Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie,  
o wpis Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Parzenica  
w Zakopanem do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 
(Pkt 30 – 33 ref. P. D. Studnicka – p.o. Dyr. PS) godz. 10:50 
 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Integracyjne spotkanie złożonego przez STOWARZYSZENIE 
PRZYJACÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRZCZONÓW na 



 

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

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

DAJEMY PoWer! złożonego przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
ORAWY na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa 
małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 
w 2021 roku. 
(Pkt 34 – 41 Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11:00 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 341/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia środków budżetu województwa związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zakup sprzętu 
informatycznego i biurowego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony 
gruntów rolnych. 

 
36. Podjęcie postanowienia dotyczącego pozytywnego zaopiniowania 

przedsięwzięcia pn.: kontrakt 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy. Budowa suchego 
zbiornika małej retencji: Zbiornik Serafa 2 na rzece Serafa. 
 

37. Podjęcie postanowienia dotyczącego pozytywnego zaopiniowania 
przedsięwzięcie pn.: kontrakt 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy. Budowa suchego 
zbiornika małej retencji: Zbiornik Malinówka 3 na potoku Malinówka. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich „Uszwianki” w Uszwi pn. Zrób to sam- uszewski rękodzielnik 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Prezentacja dorobku Koła Gospodyń Wiejskich w Dubiu podczas 
obchodów 60-lecia KGW złożonego przez Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich na rzecz rozwoju wsi Dubie i okolic na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Tradycja łączy regiony cz. 3 złożonego przez Stowarzyszenie "Paradne 
Gosposie" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 



 

41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Przez wieś jechali” złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
"Kowalowianki" w Kowalowej na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

42. Informacja w sprawie przygotowania portalu internetowego 
dedykowanego małopolskim seniorom 

 (Pkt Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. ZR/P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) 
godz.11:20 

  
43. Informacja w sprawie uruchomienia programu „Poprawa dostępności 

parkingów przy obiektach sakralnych” dla jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. 
(Pkt ref. P. K. Zieliński – Z-ca Dyr. TK) godz. 11:25 
 

44. Przyjęcie materiałów na XXXIX Sesję SWM w dniu 24 maja br. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Ochotnica Dolna. 
(Pkt 44 – 47 ref. P. K. Węgrzyn – Madeja – Dyr. ZDW) godz. 11:30 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Powiatem Wielickim oraz Miastem i Gminą Wieliczka, 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K 
i drogą gminną nr 561064K w m. Rożnowa”. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do porozumienia nr 
X/191/TK/19 z dnia 19 września 2019 r. zawartego pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Gminy Miasta Bochnia w 
sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarzadzania drogami w trybie 
art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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”. 

 
47. Informacja w sprawie przyznania środków na remonty bieżące odcinków 

dróg uszkodzonych po zimie 2020/2021. 
 

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji  
i organizacji wolontariatu w roku 2021. 
(Pkt ref. P.K. Pasiut – Dyr. KZ) godz. 11:45 



 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury w 2021 roku pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”. 
(Pkt 49 – 59 ref. P.M. Gubała – Dyr. KDP) godz. 11:50 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Lipnica Wielka o pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy 
Górnej. 

 
51. Informacja w sprawie wprowadzenia do Wieloletniego Planu 

Finansowego nowego dwuletniego zadania GreenFilmTourism 
współfinasowanego ze środków europejskich przez Małopolskie 
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 
 

52. Informacja w sprawie dodatkowych środków na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: Udostępnienie zasobów dziedzictwa – 
Utworzenie Instytucji Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich 
realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu. 

 
53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Kultywowanie tradycji regionu i promocja regionu Orawy poprzez 
organizację tradycyjnego orawskiego dziękczynienia za plony złożonego 
przez Wspólnota Mieszkańców Zubrzycy Dolnej na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Warsztaty Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży - film animowany, 
złożonego przez Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego, 
Eksperymentalnego i Video Studio A na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
55. Informacja w sprawie przekazania środków finansowych na realizację 

zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację zasobów 
informatycznych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
 

56. Informacja w sprawie opiniowania propozycji zmiany statutu Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie dotyczącej powołania drugiego zastępcy 
dyrektora. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia przeniesienia muzealiów  

z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do siedziby Instytutu Kultury 
Willa Decjusza w Krakowie. 

 
58. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla Centrum Sztuki Mościce na 

cele związane z zakupem wyposażenia oraz remontami inwestycyjnymi. 
 



 

59. Informacja w sprawie Skansenu Taboru Kolejowego Lokomotywowni  
w Chabówce. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC - LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 445/21 z dnia 20 kwietnia 

2021 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. 
(Pkt 60 – 62 Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz.12:05 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na usunięcie drzew  
z nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 61 
będącej w zarządzie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 
62. 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”. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 

 


