
 

 

 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 429/22 

w dniu 24 listopada 2022 r. 
ul. Zacisze 5, 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 08:00 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 5 lipca 2022 r. oraz 

16 sierpnia 2022 r. 
 
3. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Udział drużyny UKS Sobek U-13 w finałach Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w futsalu” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy  SOBEK na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
4. Przyjęcie materiałów na LXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2022 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/801/14 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż 
Małopolski, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały nr L/801/14 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r., w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż 
Małopolski, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia. 
 

6. 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. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie oraz 
Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, Działanie 14.4 
REACT-EU dla sprostowania wyzwaniom migracyjnym – tabor autobusowy, 
Działanie  16.1 CARE – Wsparcie publicznej służby krwi, Działanie 16.3 CARE 
– Infrastruktura mieszkalna dla projektów realizowanych w trybie 
nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi priorytetowej  
Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 
regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 160/22 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21 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). 
 

10. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji  projektu nr RPMP.03.01.01-
12-0476/17 pn. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy 
Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości realizowanego przez 
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna. 
 

11. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.01-
12-0280/18 pn. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – 
etap 2. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wykazu ekspertów do udziału 

w wykonywaniu zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania, 
wynikających z umowy o dofinasowanie projektu albo decyzji 
o dofinansowanie projektu, związanych z procedurą odwoławczą w ramach 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 632/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
naboru kandydatów na ekspertów i  prowadzenia Wykazu kandydatów na 
ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania 
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

14. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V.3160.1.20.2022.ŁC w przedmiocie 
utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie z 6 lipca 2022 r., nr RPOWM.MCP.11/22/01/D. 



 

 

15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu zwrotu środków w ramach „Polityki 
wyjścia z Instrumentów Inżynierii Finansowej, utworzonych w ramach MRPO 
2007-2013”. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy Strzeleckiej 10 i 
znajdujących się na niej dwóch wiat magazynowych oraz w sprawie uchylenia 
uchwały nr 1349/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 
2022 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy Strzeleckiej 10 oraz w 
sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej dwóch wiat magazynowych. 
 

OBSZAR P. JÓZEFA GAWRONA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Małopolskiego podczas procedury głosowania w formie 
elektronicznej w zakresie dokumentów, które były przedmiotem obrad 
Walnego Zgromadzenia Członków Inicjatywy Awangarda w dniu 8 
listopada 2022 r. 
 

18. Przyjęcie materiałów na LXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/799/22 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz Gminy Krościenko nad Dunajcem na 
dofinansowanie zadania na badania nad wpływem kolei gondolowej na 
środowisko. 

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

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie 
Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-
2022. 
 

20. Informacja w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2023-
2028. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Krościenko nad Dunajcem, 
Gminą Czorsztyn oraz Gminą Łapsze Niżne w zakresie pomocy 
finansowej dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na badania nad 
wpływem kolei gondolowej na środowisko. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Ciężkowice dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy ścieżki w 
koronach drzew w ramach projektu pn.: „ZIEMIA-WODA-POWIETRZE 
Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach”. 



 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Województwu Małopolskiemu z tytułu najmu lokalu 
użytkowego. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków o przyznanie Małopolskiego 

Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji dla uczniów oraz 
studentów pierwszego roku w zakresie aktywności społecznej, artystycznej, 
sportowej, naukowej i multidyscyplinarnych osiągnięć, a także studentów lat 
wyższych za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 
multidyscyplinarnych uzdolnień, artystycznej i sportowej (w roku 
szkolnym/akademickim 2022/2023) w ramach Małopolskiego Programu 
Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa 
Małopolskiego. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1668/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 
wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w 
przypadku ich nieobecności. 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1289/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania 
Dyrektora Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. 
Bogusława Frańczuka. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie powołania na stanowisko 
Dyrektora Centrum Medycznego „Kol - Med” w Tarnowie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 492/04 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie powołania na stanowisko 
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie (ze zm.) 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1374/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania 
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 57/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora 
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na realizację 
staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2022 roku. 
 



 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1770/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie podziału 
środków na realizację w 2022 roku zadania zleconego polegającego na 
organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych (z późn. zm.). 
 

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. "Self Control - czyli sztuka opanowania hałasu". złożonego przez Self na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/122/ZDW/21 

z dnia 30 czerwca 2021 r., pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Alwernia, dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n.: „Rozbudowa 
skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. M. Skłodowskiej-Curie 
i ul. Spacerowa) w m. Alwernia”. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy z dnia 1 lutego 

2022 r., Nr X/181/ZDW/21 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem 
Krakowskim oraz Gminą Liszki, dotyczącej wspólnego zrealizowania zadania 
p.n.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek 
w ciągu DW 780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego”. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z 

dnia 10 sierpnia 2021 r., Nr X/142/ZDW/21 pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Prezydentem Miasta Krakowa 
dotyczącego przekazania funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 776. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy z dnia 
27 czerwca 2022 r., Nr X/102/ZDW/22 pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Wierzchosławice dotyczącej wspólnej realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 
budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy z dnia 
27 czerwca 2022 r., Nr X/178/ZDW/22 pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Babice dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa 
obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781 – opracowanie 
dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr 
X/178/ZDW/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Tuchów dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Tuchowa”. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy 
Nr X/190/ZDW/22 z dnia 19 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Powiatem Bocheńskim oraz Miastem Bochnia dotyczącej 



 

wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - 
odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z 
DK 94 - ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie 
nadzoru autorskiego”. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy 
Nr X/191/ZDW/22 z dnia 19 lipca 2022 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Powiatem Bocheńskim oraz Miastem Bochnia dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - 
Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru 
autorskiego”. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy 
nr X/221/ZDW/22 z dnia 12.10.2022 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Gminą Skawina i Gminą Brzeźnica dotyczącej 
przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 953 m. Grabie gm. Skawina i Sosnowice gm. 
Brzeźnica”. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy 
nr X/164/ZDW/21 z dnia 7 grudnia 2021 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Nowosądeckim i Gminą Łącko, dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z 
drogą powiatową nr 1538K, oraz drogą gminną nr 291836K w m. 
Jazowsko - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru 
autorskiego”. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy 
X/166/ZDW/21 z dnia 15 października 2021r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Lisia Góra dotyczącej wspólnego przygotowania 
zadania p.n.: „Budowa obwodnicy Lisiej Góry”. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy 
X/177/ZDW/21 z dnia 10 grudnia 2021 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Nowosądeckim oraz Gminą Łącko, w sprawie 
wspólnej realizacji zadania p.n.: „Opracowanie wielowariantowej 
koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 
wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
X/9/ZDW/21 z dnia 4 marca 2021 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem Nowy Targ dotyczącej wspólnej realizacji 
zadania inwestycyjnego p.n.: „Opracowanie wielowariantowej 
koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 w 
m. Nowy Targ wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno – 
użytkowego wraz z opcją opracowania proj. Budowlanego i uzyskania 



 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 
zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach”. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Porozumienia 
nr X/110/TK/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Raciechowice 
dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 
964. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 8 do Umowy nr 
X/47/ZDW/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim oraz Gminą Nowy Targ 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica 
Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna”. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 
X/119/ZDW/21 z dnia 2 lipca 2021 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim i Gminą Radłów, dotyczącej 
aktualizacji opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 
964 z drogą powiatową nr 1419 K w m. Wał Ruda”. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Wierzchosławice, dotyczącej 
współpracy w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości wraz 
z wypłatą odszkodowań za grunty niezbędne do realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 975 od ok. odc. 120 km 0+443 do 
ok. odc. ref. 140 km 0+103 w miejscowości Wierzchosławice, gmina 
Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie”. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do Umowy 
nr X/200/ZDW/19 z dnia 30.10.2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Miastem i Gminą Wolbrom dotyczącej przygotowania 
zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Wolbromia Etap III – odcinek 
od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa – Aktualizacja dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych 
umożliwiających realizację inwestycji”. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do Umowy 
nr X/113/ZDW/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Zielonki w sprawie przygotowania zadania 
p.n. „Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 794”. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 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”. 
 



 

54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Kreatywne warsztaty dla dzieci - "Świąteczny wianek" złożonego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich Kryspinianki w Kryspinowie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Święta pachnące śliwką i miodem – ginące tradycje Małopolski 
złożonego przez FUNDACJĘ TARNOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 
REGIONALNEGO na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZWM 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Powiatem Olkuskim dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Olkuskiemu z przeznaczeniem na działalność 
Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w 
2022 roku. 
 

57. Informacja w sprawie planowanego utworzenia instytucji kultury 
Województwa Małopolskiego pn. Centrum Historii i Kultury Romów 
w Oświęcimiu, dalej CHiKR. 
 

58. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Ludowo i świątecznie - koncert gruzińskich  i podhalańskich kolęd 
i pastorałek złożonego przez Stowarzyszenie Zespół Regionalny Śwarni 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

59. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. św. Feliks - wykonanie obrazu do kaplicy w Szarkówce złożonego 
przez Self na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach: 600, 750, 758, 801, 851, 853, 854. 
 
61. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego rachunku 

dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

UCHWAŁY WYKONAWCZE 
  
62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Gorczańskiego Oddziału 

Związku Podhalan im. Władysława Orkana w Gminie Niedźwiedź pn. Kany się 



 

podziały starodowne casy - cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  

63. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Inicjatyw 
lokalnych Libero w Brzeszczach pn. Harcerski Zlot Betlejemski 2022 złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Muzyka do 
Woli pn. Koncert Bożonarodzeniowy Orkiestry Dętej WOLA złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju 
Podtatrza pn. „Zapach świąt” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu pn. „Cukrzyca – EDUKACJA 
CHRONI NASZE JUTRO” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


