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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 345/21 

w dniu 7 grudnia 2021 r. 
 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 7 września 2021 r., 23 
września 2021 r., 28 września 2021 r. oraz 12 października 2021 r.  
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu 
Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie na 
oddanie w użyczenie pomieszczenia w budynku głównym położonym  
w Krakowie przy Strzeleckiej 2. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 
drodze przetargu na czas nieoznaczony pomieszczenia o powierzchni 43 
m2 zlokalizowanego w piwnicy budynku Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie oznaczonego jako pawilon 
A-VI przy ul. Prądnickiej 78a w Krakowie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Brzesko na lata 2021-2036”. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2021-2024”. 
 

7. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia 2021 r.  
(do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego 
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i 
wysokość stypendiów sportowych Województwa Małopolskiego pn. 
„Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23”. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia 
Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i 
pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych 
Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska 
Europejskie ‘23”. 
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9. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas „Finału Ligi 

Europy Centralnej Pucharu Świata CAVALIADA Kraków CSI3*-W”. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Regionalny Kurs Mistrzowski” złożonego przez Krakowski Klub 
Karate Tradycyjnego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
IV Memoriał im. Legionistów Podhalańskich - narciarstwo alpejskie 
złożonego przez Ludowy Zespół Sportowy "Szarotka" Chochołów na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie 
przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2021-
2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 
2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Łapsze Niżne do 2030 
roku ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac 
nad Programem Strategicznym „Srebrna Małopolska 2030”. 
 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 897/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski 
Zachodniej. 
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18. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Alwernia. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzoru aneksu do umów o 
przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i 
leśnictwa” dla operacji typu „Scalanie gruntów” zgodnie z kryteriami 
ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie dla 
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, Działanie 13.3 
Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

21. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0104/19, pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest 
na terenie Powiatu Krakowskiego. 
 

22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.05.02.02-12-0515/17 pn. Kompleksowe usuwanie odpadów 
azbestowych z terenu Miasta Limanowa realizowanego przez Miasto 
Limanowa. 
 

23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.05.02.02-12-0520/17 pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia”. 
 

24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
RPMP.04.04.02-12-0177/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa 
gazowe), realizowanego przez Gminę Drwinia. 
 

25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.12.01.02-12-0430/17 pn. Poprawa jakości świadczonych usług 
zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala im. J. Dietla w Krakowie 
przy ul. Skarbowej 4 realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. 
Józefa Dietla w Krakowie. 
 

26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 pn. Rozwój Szpitala Specjalistycznego  
im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości 
usług medycznych realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
 

27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.01.03-12-0385/16 pn. Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru 
Wrzos na potrzeby Teatru KTO realizowanego przez Teatr KTO. 
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28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.06.01.01-12-0146/16 pn. Restauracja wraz z adaptacją obiektu 
fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości 
zabudowanej Fortem Nr 52 Borek realizowanego przez Gminę Miejską 
Kraków. 
 

29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.01.01-12-0090/16 pn. Realizacja prac restauratorskich 
zabytkowego Pałacu Królewskiego w Łobzowie wraz z adaptacją do 
nowych funkcji poddasza wraz z przygotowaniem wystawy multimedialnej 
realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. 
 

30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.07.02.04-12-0080/18 pn. Budowa parkingu przesiadkowego w 
formule „Parkuj i jedź” przy linii kolejowej E30 w miejscowości 
Krzeszowice realizowanego przez Gminę  Krzeszowice. 
 

31. Informacja w sprawie zmiany trybu realizacji projektu z trybu „zaprojektuj  
i wybuduj” na tryb „buduj” oraz wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.07.02.04-12-0031/19 pn. Przebudowa budynku dworca PKP w 
Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ” 
realizowanego przez Gminę Chełmek. 
 

32. Informacja w sprawie zmiany trybu realizacji oraz wydłużenia okresu 
realizacji projektu nr RPMP.05.02.02-12-0168/18 pn. „Porządkowanie 
gospodarki odpadowej na terenie gminy Ciężkowice poprzez budowę 
stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” 
realizowanego przez Gminę Siepraw. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie 
dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem  
z produkcji gruntów rolnych. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do 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 2021. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację w 2022 roku 
zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków 
adopcyjnych. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1638/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie 
dofinansowania w roku 2021 kosztów działania zakładów aktywności 
zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 
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37. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br. (do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/355/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie nadania 
statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Okulistycznemu w Krakowie. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXIV/355/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 
2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Okulistycznemu w Krakowie. 
 

39. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br. (do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/530/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania 
statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu im. dr. Stefana 
Jasińskiego w Zakopanem. 
 

40. Podjęcie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/530/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie 
nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu im. dr. 
Stefana Jasińskiego w Zakopanem. 
 

41. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia 2021 r. (do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/567/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI/567/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 
2021 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa 
Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie. 
 
 

43. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia 2021 r.  
(do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/437/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym 
Sączu. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/437/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 
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2020 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Daj Sobie Szansę - Organizacja spotkania wigilijnego złożonego przez 
Stowarzyszenie "Szansa" na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Mikołaj w Nowej Hucie złożonego przez Fundacja Ecotravel na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Spotkanie świąteczne dla członków społeczności  Romskiej 
zamieszkujących Małopolskę złożonego przez Towarzystwo Krzewienia 
Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy przechowania zespołów, 
podzespołów i części dostarczonych w ramach realizacji umowy dostawy 
„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych”. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu 
stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych 
przewozach pasażerskich. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Województwem Podkarpackim dotyczącej 
udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację 
zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją 
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – 
Jasło i Nowy Sącz – Jasło. 
 

51. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych 
dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu nieuruchomionych 
pociągów w II kwartale 2021 r. 
 

52. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz 
Gminy Zembrzyce darowizny nieruchomości stanowiącej drogę serwisową 
nr 1 wybudowaną w związku z budową obwodnicy Zembrzyc wraz z rowem 
melioracyjnym. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 243/21 z dnia 11 marca 2021 
r.  
w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, zarządzania 
odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych  
w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2021 r. oraz wprowadzenia zmian  
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w zadaniach przekazanych do realizacji jednostkom samorządu 
terytorialnego w ramach Inicjatyw Samorządowych w latach 2019 - 2020. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr 
X/11/ZDW/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Żabno dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1”. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 
X/117/ZDW/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Niepołomice, dotyczącej 
współpracy przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa obwodnicy Podłęża i 
Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964, stanowiącej 
połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg 
międzynarodowych” - Etap II Budowa obwodnicy Niepołomic. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 6 do umowy nr 
X/69/ZDW/17 z dnia 26 maja 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Powiatem Proszowickim, Powiatem Bocheńskim, Gminą i Miastem Nowe 
Brzesko oraz Gminą Drwinia dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
p.n. „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w m. Nowe Brzesko 
wraz z pozyskaniem DUŚ”. 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
X/150/ZDW/20 z dnia 6 lipca 2020 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Wadowice oraz Gminą Mucharz, dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania p.n. „Budowa trasy rowerowej 
VeloSkawa - odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba”. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 6 do umowy nr 
X/2/ZDW/16 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Zator 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica 
Zatora, Podolsza”. 
 

59. Informacja w sprawie propozycji ugody przed mediatorem sądowym 
wskazanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy 
zawisłych pod sygn. akt: IX GC 187/21 oraz IX GC 1075/20. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji programu  
pn. „Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 
do 2023 r.” 

 

61. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji programu  
pn. „Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 
r.” 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 23 listopada 2017 roku 

w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu oraz programu jego działania. 
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63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 23 listopada 2017 roku  
w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum – 
Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej oraz programu 
jego działania. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 24 października 2017 
roku  
w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum 
Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz 
programu jego działania. 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 23 stycznia 2020 roku  

w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz programu 
jego działania. 
 

66. Informacja w sprawie możliwości przejęcia w użytkowanie przez samorząd 
województwa małopolskiego od gminy Racławice (pow. miechowski) willi  
w Janowiczkach. 
 

67. Informacja w sprawie propozycji Gminy Miejskiej Kraków dotyczącej 
zapisów projektu aneksu nr 4 do umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków  
i Województwem Małopolskim, zawartej w dniu 24 marca 2000 roku w 
Krakowie w sprawie utworzenia wspólnej instytucji kultury pn. Muzeum 
Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
 

68. Informacja w sprawie przejęcia przez Województwo Małopolskie do 
prowadzenia jako zadanie własne, samorządowej instytucji kultury pn. 
Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, 
prowadzonej wspólnie przez Powiat Olkuski i Gminę Olkusz. 
 

69. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
"Koncert patriotyczny w 103 rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego" złożonego przez Stowarzyszenie "BE ACTIVE" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

70. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Przegląd Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek złożonego przez 
Stowarzyszenie Ranks na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

71. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Kolędować nadszedł czas złożonego przez Stowarzyszenie LIPNICZANIE 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

72. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Rzecz o wolności" prezentacja myśli Cypriana Norwida i Stefana 
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Wyszyńskiego w 40. Rocznicę Stanu Wojennego złożonego przez 
Stowarzyszenie Prawy Brzeg na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

73. Informacja o wyborze  długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji 
spłaty zobowiązań w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w 
art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
 

74. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  długości okresu średniej 
arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji w wieloletniej prognozie 
finansowej określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 
 

75. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 684/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie 
upoważnienia do złożenia oświadczenia potwierdzającego spłatę 
należności pieniężnej Województwa Małopolskiego przez Małopolską 
Kolumnę Transportu Sanitarnego sp. z o.o. w Tarnowie z tytułu udzielonej 
pożyczki oraz wykreślenie hipoteki umownej. 
 

76. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2021 r.  
w działach  150, 600, 630, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 855, 900, 921. 
 

77.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich 
Kryspinianki w Kryspinowie pn. Mikołajki z KGW Kryspinianki złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

78. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej  
w Szerzynach pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Szerzynach” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

79. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Szpital 
Wadowice pn. „Czwartkowe spotkania z ratownictwem” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

80. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich  
w Szklanej  pn. „Wyjazd integracyjno-edukacyjno-rehabilitacyjny do 
kopalni soli w Bochni”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

81. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Karate 
Tradycyjnego Nowy Sącz pn. „V Turniej Mikołajkowy w karate 
tradycyjnym” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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82. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych Talent pn. „Kliszczackie tradycje!”, 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 Stowarzyszenia „Przyjaźni 
Miastu” pn. II Pierwsza Gwiazdka nad Trzebiną złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

84. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Myślenickiego 
Towarzystwa Kultury pn. Przy hornej dolinie – tradycyjne małopolskie 
kolędy, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

85. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Dominikański 
Ośrodek Liturgiczny, pn. „Koncert pieśni adwentowych wraz ze wspólnym 
śpiewaniem”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

86. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Towarzystwo z Beskidu Niskiego pn. „Jasełka”, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


