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PROJEKT PORZĄDKU 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 411/22 
w dniu 26 września 2022 r. 

 
 

 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1566/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu pn. 
„Małopolskie świetlice wiejskie 2022” w sprawie wsparcia finansowego dla 
gmin z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic 
wiejskich. 
 

3. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 
Autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem na zakup 
elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Konkursu pn. 
„Małopolskie świetlice wiejskie 2022”. 
 

4. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej 
dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.  
 

5. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniosku Pana *** 
dotyczącego zmiany zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski (Uchwała 
Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 
r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw).  
 

6. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniosku Rady 
Gminy Kościelisko w sprawie zmniejszenia ograniczeń  dotyczących opału i 
wymiany pieców. 
 

7. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Gminy 
Stryszawa zawierającej postulat podjęcia inicjatywy mającej na celu 
uchwalenie przez Sejmik Województwa Małopolskiego zmiany tzw. uchwały 
antysmogowej w zakresie przedłużenia mieszkańcom województwa 
możliwości użytkowania kotłów bezklasowych o pięć lat, tj. do dnia 31 grudnia 
2026 roku. 
 

8. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 



Strona 2 z 2 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Gminy  
w Budzowie zawierającej postulat podjęcia inicjatywy mającej na celu 
uchwalenie przez Sejmik Województwa Małopolskiego zmiany tzw. uchwały 
antysmogowej w zakresie przedłużenia mieszkańcom województwa 
możliwości użytkowania kotłów bezklasowych co najmniej o kilka lat. 
 

9. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Gminy 
Zawoja zawierającej postulat podjęcia zmian w Uchwale Nr XXXII/452/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
 

10. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Gminy 
Bystra-Sidzina zawierającej postulat podjęcia zmian w Uchwale Nr 
XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 
 

11. Przyjęcie materiałów na LIX Sesję SWM w dniu 26 września 2022 r. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Gminy 
Jordanów zawierającej postulat podjęcia zmian w Uchwale Nr XXXII/452/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 


