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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 13 września 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 

 
 
 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Informacja nt. odszkodowania za nieruchomości położone w Szlachtowej.  

(Pkt 1 - 7 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11.00 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Gminy Szczawnica o odstąpienie  

od odwołania darowizny nieruchomości położnych w Szlachtowej.  
 
3. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym 

Sączu na przeprowadzenie prac budowlanych w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 1 
w Nowym Targu. 

 
4. Informacja nt. nieruchomości położonej w Rząsce, stanowiącej własność Województwa 

Małopolskiego. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rząsce  

przy ul. Suchej 44. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bukowno na lata 2016-2030”. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kęty na lata  
2017-2032”. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
8. Przyjęcie materiałów na XXVII Sesję SWM w dniu 26 września br.: 

Informacja nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa w 2015 r. 
 (Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS, P. Jarosław Foremny - Małopolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Krakowie) godz. 11.20 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku,  

w sprawie przekazania dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 
organizatorom zakładów aktywności zawodowej na dofinansowanie w 2016 r. kosztów 
działania prowadzonych przez nich zakładów aktywności zawodowej. 

 (Pkt 9 – 11 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 11.40 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani Ilony 
Pawlickiej Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.  

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1211/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odmowy umorzenia należności 
pieniężnych przypadających Województwu Małopolskiemu. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 996/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Województwa Małopolskiego oraz do składania oświadczeń woli  
i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych dla kierownika zamawiającego. 

 (Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 12.00 
 
13. Informacja nt. prognozy dochodów i limitu wydatków budżetu WM na 2017 r. 
 (Pkt 13 – 17 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12.10 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 976/11 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie Instrukcji planowania zadań 
budżetowych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 977/11 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie procedury planowania wieloletnich 
przedsięwzięć (zadań) w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Małopolskiego.  

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok 

w działach 150, 600, 630, 700, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921. 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017  
pn. „Uniwersytet integracji międzypokoleniowej w Domu Ludowym w Zbylitowskiej 
Górze”. 

 (Pkt 18 – 24 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.30 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 445/16 Zarządu województwa 

Małopolskiego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie powołania członków rady muzeum 
przy Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu regulaminu 

organizacyjnego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. 
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21. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „3. Krakowska Jesień Muzyczna”, 
przygotowanego przez Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae” na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. „mały grant”. 

 
22. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prezentacja: "Idee Młoda Polska  
w nurcie europejskiego modernizmu". 2. Promocja książki polskiej pt. "Maska, 
zakrywanie i odkrywanie pomiędzy Wschodem i Zachodem" wyd. Słowo, Obraz, 
Terytoria”. Oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Antropologii Tańca w trybie  
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
23. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Koncert z okazji obchodów Święta 
Odzyskania Niepodległości "Historia tańcem i pieśnią ilustrowana", przygotowanego 
przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. „mały grant”. 

 
24. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. WIECZÓR HUMORU, realizowanego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna 
KORZENIE, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.  

 
25. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas „Wielkich Krakowskich Gonitw 

Włościańskich”. 
 (Pkt 25 – 27 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12.45 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Bochnia i Sól” złożonej 

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze turystyki  

pn. „Turystyczne Nordic Walking” przez Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 

Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj  
do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Babice  
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 

 (Pkt 28 – 37 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 13.00 
 
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 

Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj  
do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Czernichów w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
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30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Bolesław dotyczącej użyczenia działki w związku z realizacją zadania  
p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów”. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Gminą Drwinia dotyczącej użyczenia działki w związku z realizacją zadania  
p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów”. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Gminą Szczucin dotyczącej użyczenia działki w związku z realizacją zadania  
p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów”. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Gminą Szczurowa dotyczącej użyczenia działki w związku z realizacją zadania  
p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów”. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Burmistrzem Brzeszcz,  

a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania  i przejęcia zarządzania 
w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych odcinkami 
dróg gminnych w związku z realizacją zdania p.n. „Budowa tras rowerowych  
w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy 
Brzeszcze do gminy Skawina”. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Gminą Drwinia określających zasady współpracy międzysamorządowej w ramach 
realizowanego przez Województwo  zadania p.n. „Budowa tras rowerowych  
w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: od gminy 
Drwinia (Niepołomice) do gminy Szczucin”.  

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia procedury oceny nowych projektów z zakresu 

infrastruktury drogowej zgłaszanych do realizacji – kryteria oceny. 
 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą  

i Miastem Miechów, Gminą Stary Sącz, Miastem i Gminą Zakopane, Miastem Oświęcim, 
Gminą Chrzanów, Gminą Zator, Gminą Maków Podhalański, Miastem i Gminą Skawina, 
Gminą Brzeźnica, Gminą Wojnicz, Gminą Liszki, Gminą Spytkowice, Gminą Mucharz, 
Gminą Wierzchosławice oraz Gminą Świątniki Górne, porozumień intencyjnych  
w sprawie przystąpienia ww. Gmin oraz Miast do realizacji inwestycji w postaci budowy 
węzłów przesiadkowych i parkingów typu Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w powiazaniu z projektem „Małopolska 
Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie 
Małopolskim – cz. II”. 

 
38. Informacja nt. wniosku Powiatu Nowosądeckiego dotyczącego rozliczenia pomocy 

finansowej z budżetu WM na projekt pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza 
– połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”. 

 (Pkt 38 - 43 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 13.20 
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39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1079/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1064/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze Nowego Sącza, miasta na prawach powiatu w Województwie 
Małopolskim. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych 
na obszarze Województwa Małopolskiego. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2015 r. Dyrektorom 

Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie i Nowym Sączu. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
44. Informacja nt. wyników kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych w ramach 

poddziałań 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR oraz 7.2.4 Infrastruktura  
dla obsługi podróżnych – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 (Pkt 44 – 46 ref. P. M. Łasak - Strutyńska - Z-ca Dyr. ZPO) godz. 13.35 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. m_MSIT planowanego do realizacji 

w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne typ 
B cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego  
oraz zasobów wspierających rozwój turystyki, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte 
zasoby, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Rozbudowa systemu 

udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce – etap II 
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.1.1 
Elektroniczna administracja Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby  
2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15  
dla 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). 

 (Pkt 47 – 49 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13.50 
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48. Podjęcie postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści decyzji z dnia  
23 lutego 2016 r., w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków europejskich, znak: 
FE-I.3160.45.9.2015 – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 
49. Informacja nt. projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pn. Małopolska Sieć 

Szerokopasmowa. 
 

50. Informacja dotycząca wniosku o przekazanie z budżetu województwa kwoty 80 000 zł  
na sfinansowanie części robót przy zakończeniu budowy Inkubatora Kuchennego  
w Zakrzowie – Gmina Stryszów. 

 (Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 14.00 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
51. Informacja nt. usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy 

Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa 
Małopolska.  

 (Ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 14.10 
 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 851/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 
czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem projektu dotyczącego podnoszenia 
świadomości społecznej w kwestii rozwoju i promowania edukacji rozwojowej w Unii 
Europejskiej w ramach konkursu DEAR ogłoszonego przez Komisję Europejską. 

 (Pkt 52 - 53 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz.14.20 
 
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnera spoza sektora finansów 

publicznych do realizacji projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 
II” w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej wdrażanego na poziomie 
szkół ponadgimnazjalnych w ramach Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

54. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
we wsi Wielogłowy – Gmina Chełmiec, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: projekt inwestycji drogowej: „Budowa 
drogi ul. Wodnej w Balinie”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 34”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: projekt inwestycji drogowej: „Rozbudowa 
ul. Czyżewskiego w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: projekt inwestycji drogowej: „ Budowa 
drogi gminnej w Bolesławiu (od ul. Wyzwolenia do ul. Ponikowskiej)”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Kazimierz”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Czerwone Maki  
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego i przebudową sieci 
energetycznej, teletechnicznej w Krakowie”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
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w sołectwie Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa – Kurów, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łącko – Część „A”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łącko – Część „B” (obejmujący tereny złoża w Maszkowicach), 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łącko – Część „B” (obejmujący tereny położone w Maszkowicach i Obidzy), 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sucha Beskidzka, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: projekt inwestycji drogowej: „Budowa 
drogi Niwa – Grel w Nowym Targu w km 0 + 000.00 – 1+ 299.00”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
NOWY TARG 27 (Gliniki). 
(Pkt 54 – 56 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 14.30 
 

55. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział). 
 

56. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. 

 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim, 

a Województwem Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo 
wodne realizowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Krakowie. 
 (Ref. P. B. Borowski – Dyr. MZMiUW) godz. 14.40 

 
58. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków. 
(Pkt 58 – 69 ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 14.50 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków. 
 
60. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra. 
 
61. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra. 
 
62. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko. 
 
63. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko. 
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64. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko-Sterkowiec. 
 
65. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko-Sterkowiec. 
 
66. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubień-Pcim. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubień-Pcim. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli 

dotyczących zawarcia umów partnerskich w ramach realizacji Projektu zintegrowanego 
LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 
– Małopolska w zdrowej atmosferze. 

 
69. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


