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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 389/22 

w dniu 21 czerwca 2022 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 

 
Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 

posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 
w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 17 maja 2022 r.  

 
3. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 
wielokrotnej dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu 
ochrony powietrza. 
 

4. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 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. 
 

5. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
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 
 

6. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia  
wniosku * 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). 
 

7. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia  
skargi *, pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej „TAK dla 
palenia drewnem, STOP gazo-lobby”, na Marszałka Województwa 
Małopolskiego w sprawie blokowania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 
 

8. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi 
Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ „Solidarność”-80 w 
Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego reprezentowanej przez * - 
na działalność Marszałka Województwa Małopolskiego w przedmiocie 
zaniedbania i nienależytego wykonywania zadań przez organ, a także 
przewlekłego prowadzenia sprawy. 
 

9. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi 
Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ „Solidarność”-80 w 
Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego reprezentowanej przez * - 
na działalność Marszałka Województwa Małopolskiego w przedmiocie 
zaniedbania i nienależytego wykonywania zadań przez organ, a także 
przewlekłego prowadzenia sprawy. 
 

10. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi 
(ponaglenia) Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ „Solidarność”-
80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego reprezentowanej 
przez * – na bezczynność Zarządu Województwa Małopolskiego w 
sprawie skargi z dnia 21 marca 2022 r. na Dyrektora Małopolskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie i wniosku o przeprowadzenie 
kontroli w tej jednostce. 
 

11. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi 
(ponaglenia) Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ „Solidarność”-
80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego reprezentowanej 
przez * – na bezczynność Marszałka Województwa Małopolskiego w 
sprawie skargi z dnia 9 marca 2022 r. na Dyrektora Małopolskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie i wniosku o przeprowadzenie 
kontroli w tej jednostce. 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „Pobiednickie Biegi 2022” złożonego przez KREATYWNIE AKTYWNI  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Roztańczone wakacje złożonego przez UKS HARMONIA na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
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14. Informacja w sprawie buforów bezpieczeństwa w ramach osi EFRR nr 
5-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyboru projektu w ramach 
instrumentów finansowych wdrażanych w ramach inicjatywy REACT-
EU, w tym przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie projektu, wzoru 
umowy o dofinansowanie projektu oraz wyznaczenia osób do oceny 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. 
 

16. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.01-12-1145/17 pn. Przebudowa stacji kolejowej SKA 
„Kraków Swoszowice” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków. 
 

17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.03.03-12-0299/17 pn. Stworzenie kompleksu rekreacyjno-
turystycznego na terenie gminy Mucharz, w otoczeniu zbiornika 
wodnego Świnna Poręba. 
 

18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.03.01-12-0397/16 pn. Głęboka termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w Gminie Czernichów 
realizowanego przez Gminę Czernichów. 
 

19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr: RPMP.04.04.01-12-0073/19 pn. „Wymiana kotłów i pieców w Gminie 
Czernichów”. 
 

20. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia dofinansowania w 
projektach realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa 
wybranych do dofinansowania w ramach konkursów nr RPMP.07.01.01-
IZ.00-12-002/15 oraz nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w związku z 
waloryzacją wynagrodzenia wykonawców robót budowlanych.  
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1778/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Zatora, Podolsza” w 
ramach Osi Priorytetowej 7 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. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 651/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
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jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Tuchowa” 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. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 606/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2021 roku 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. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1370/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0073/19 pn. 
„Wymiana kotłów i pieców w Gminie Czernichów” złożonego przez 
Gminę Czernichów, znajdującego się w wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 
w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 
Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 
26. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych  
w Tarnowie Sp. z o.o. 
 

27. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego sp. z 
o.o. 
 

28. Informacja o planach rzeczowo-finansowych w 2022 roku, Spółek  
z większościowym udziałem Województwa Małopolskiego, sporządzona  
na dzień 27 maja 2022 roku. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 
plastycznego pn. „EKO-PLASTYKA – mam naukowego bzika” 
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realizowanego w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2022. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 498/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie 
powołania Małopolskiej Rady Gospodarczej. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na 
rzecz Zatrudnienia na rok 2022. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 352/08 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 
powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w 
Jaroszowcu. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Elżbiety 
Porębskiej–Mędoń, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 
Firma Usługowa Elżbieta Porębska-Mędoń, o wpis Bezglutenowego 
Pensjonatu „Moje Tatry” do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

34. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/300/20 z dnia 25 
maja 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Ochotnica Dolna dotyczącej 
udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu 
przez Województwo Małopolskie przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii 
komunikacyjnej Nowy Sącz – Ochotnica Dolna – Nowy Targ. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Spytkowice umowy dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej 
Spytkowice-Kraków.  
 

37. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Korzenna na przeniesieni drogi gminnej w związku z realizacją 
ogrodzenia wokół terenu ćwiczeń Wojsk Obrony Terytorialnej. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 18 do umowy  
nr I/2258/TK/3235/16 o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie 
województwa małopolskiego, zawartej pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Operatorem Koleje Małopolskie sp. z o.o. 
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39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 5 do umowy  

nr I/1863/TK/2722/20 o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie 
województwa małopolskiego, zawartej pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Operatorem Polregio S.A. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
zgłoszeń w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 
skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 
pn. „W Rodzinie siła!”. 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: „Działania na rzecz Uchodźców z Ukrainy - wolontariat” złożonego 
przez Fundację Pro NGO, na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Informacja dot. umów z dyrektorami instytucji kultury województwa 
małopolskiego – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 
CRIKOTEKA, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Krakowie i Instytut Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła II. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie treści statutu samorządowej 
instytucji kultury Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w 
Zubrzycy Górnej. 
 

45. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego w 
ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc 
pamięci narodowej”. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie kultury w 2022 r. pn. „Kultura Wrażliwa”. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Myślenice z przeznaczeniem na 
organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. 
„Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2022”. 
 

48. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Filharmonii im. Karola 
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Szymanowskiego w Krakowie, instytucji kultury województwa 
małopolskiego. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
przyjęcia statutu Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, 
instytucji kultury województwa małopolskiego. 
 

50. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/705/22 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miechów z 
przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw 
Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. 
 

51. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia dofinansowania Projektu 
„Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 416/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie 
określenia zasad przygotowania i realizacji projektu Województwa 
Małopolskiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń 
aglomeracyjnych”, w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 
określenia zasad przygotowania i realizacji projektu Województwa 
Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny 3”, w ramach Priorytetu IX Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1402/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie 
określenia zasad przygotowania i realizacji projektu Województwa 
Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny 2”, w ramach Priorytetu IX Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Wakacje pod znakiem zabawy i filmu (tytuł) złożonego przez 
Stowarzyszenie poMOC (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

56. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
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pn. Wolontariusze "Romera" dla Ukrainy. Działanie - kurs języka i 
zajęcia dla dzieci (tytuł) złożonego przez STOWARZYSZENIE 
NAUCZYCIELI, ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EUGENIUSZA ROMERA (nazwa 
Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

57. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Nielepice w Gminie Zabierzów. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w 
sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla 
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1, 31-023 
Kraków. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 494/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr 1825/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 
Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. 
Babińskiego 29, 30-393 Kraków. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 495/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr 1140/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 
Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. 
Babińskiego 29, 30-393 Kraków. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego rachunku 
dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub 
dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie. 
 

63. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Województwo 
Małopolskie długoterminowego kredytu pomostowego. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach : 700, 720, 750, 754, 758, 801, 
853, 921. 
 

65. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 150, 600, 700, 710, 720, 
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750, 757, 758, 801, 851, 853, 855, 900, 921, 925. 
 

66. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję Sejmiku WM w dniu 4 lipca 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trojanowicach pn. „Tylko załóż wygodne buty bo masz do 
przejścia całe życie!" - kontynuacja działań związanych z obchodami 
urodzin Jana Pawła II, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko ludzi" pn. Drugi Piknik 
Czernichowski złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Pogranicza pn. Festiwal chleba w gminie Sękowa złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowej Górze pn. Obchody 110 – lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Górze oraz poświęcenie nowego samochodu 
ratowniczo- gaśniczego złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 

71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzesławicach pn. „110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krzesławicach - dziedzictwo i rozwój lokalnej społeczności” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

72. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wierzbanowej pn. „Obchody jubileuszu 55 - lecia OSP w 
Wierzbanowej wraz z przekazaniem nowego sztandaru” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
73. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich "Czernianki" w Czernej, pn. „Z MAŁOPOLSKĄ ODKRYWAMY 
ŚWIAT’’ złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


