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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 412/22 

w dniu 27 września 2022 r. 
 
 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 14 czerwca i 23 

sierpnia 2022 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji 

zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach V naboru 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” 
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z 
rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie 
przyjęcia „Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa dla typu operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

6. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr 1099/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa mostu w 
m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969” w ramach 
Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A 
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Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 –2020. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 660/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica 
Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna” 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. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 2355/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolski System 
Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa 
Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 
Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. 

 
9. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.03.01.02-12-0582/16 pn. „Rozbudowa strefy aktywności 
gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów 
inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury 
drogowej w strefie”.   

 
10. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu RPMP.05.03.02-

12-1010/17 pn. Przebudowa, remont oczyszczalni ścieków w Podolszu 
polegający na unowocześnieniu ciągu technologicznego m.in. 
poprzez rozbudowę jej obiektów, budowę zbiornika oraz montaż 
urządzeń realizowanego przez „Oczyszczalnię Sp. z o.o. 

 
11. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.04-12-0073/17 pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz 
z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na 
terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia – etap I”. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 7 do Porozumienia 

Nr IXA/459/ZPO/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia 
realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – 
Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 
(Pkt 12 – 18 ref. Małgorzata Sztaba – Z-ca Dyr. MW) godz. 9.30 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1429/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie 
powołania zespołu zadaniowego ds. problemów wdrożeniowych w 
ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 
2021 – 2027. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1882/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność 
Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 
2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna, w ramach osi 
priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji 
RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
15. Podjęcie decyzji do sygnatury: MW-V.3160.1.12.2022.UVN w 

przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy z dnia 29 kwietnia 2022 r., nr RPMP/8.5/9/2022. 

 
16. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V.3160.1.11.2022.PŚ w 

przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2022 r., nr 
RPOWM.MCP.05/22/01/DU. 

 
17. Podjęcie postanowienia w przedmiocie odmowy wstrzymania 

wykonania decyzji administracyjnej Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 lipca 2022 r., znak: MW-V.3160.1.2.2022.PŚ w 
przedmiocie solidarnej odpowiedzialności Pani Magdaleny 
Binkowskiej-Jenczyk pełniącej funkcję członka Zarządu 
Eurodoradztwo sp. z o. o. w Warszawie KRS: 0000560492, REGON: 
361752453, NIP: 9721255605 – z tą spółka – za jej zobowiązania z 
tytułu należności w kwocie 826.541,74 wraz z odsetkami liczonymi jak 
dla zaległości podatkowych.  

 
18. Podjęcie postanowienia w przedmiocie odmowy wstrzymania 

wykonania decyzji administracyjnej Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 lipca 2022 r., znak: MW-V.3160.1.3.2022.PŚ w 
przedmiocie solidarnej odpowiedzialności Pani Magdaleny 
Binkowskiej-Jenczyk jako członka Zarządu RJ Consulting sp. z o.o. w 
Warszawie, KRS: 0000567057, REGON: 362027949, NIP:9721256208 – 
z tą spółką – za jej zobowiązania z tytułu należności w kwocie 
910.691,44 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych.  

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1491/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.10.02.04-12-
0128/18, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
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ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, 
Poddziałanie 10.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 lutego 2018 r sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projekt nr RPMP.10.01.04-12-0460/16 pn. 
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 ROZWÓJ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura 
Edukacyjna – typ projektu A koordynacja działań związanych z 
realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej 

mającej charakter cywilnoprawny przypadającej Województwu 
Małopolskiemu – Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości od 
Grantobiorcy: JTP PTAK Sp. j. z tytułu konieczności zwrotu części 
środków Grantu otrzymanego na podstawie umowy nr MCP.03.04.06-
0001/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. o powierzeniu Grantu – Bonu 
rekompensacyjnego w ramach Projektu Grantowego „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” realizowanego w 
ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność 
małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.6. „Bony rekompensacyjne”, 
typ projektu A. „Bon rekompensacyjny” w kwocie 63 000,00 PLN 
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) wraz z należnymi 
odsetkami.  

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia i udzielenia 

pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Małopolskiego Panu 
Rafałowi Soleckiemu – Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości do zawarcia w imieniu Województwa 
Małopolskiego umowy poręczenia, która stanowić będzie 
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 
projektu nr RPMP.09.02.01-12-0684/19-00 z późn. zm. pn. Placówka 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Czaplach Małych. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reprezentacji Województwa 

Małopolskiego w pracach Stowarzyszenia Związek Samorządów 
Polskich. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej 

Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i 

upoważnienia dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Krakowie. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie 

nieważności decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z 24 marca 2022 
r. 

 
27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Ogólnopolski Turniej Piłkarski TLC CUP” złożonego przez Akademię 
Piłkarską ASEREKTEAM na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Osiek na fali” złożonego przez Stowarzyszenie WIOSKOSFERA na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
w zamówieniu publicznym pn. „Rozbudowa istniejącego systemu 
kopii zapasowych”. 

 
30. Informacja nt. kolokacji sprzętu komputerowego Centrum 

Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

inicjatywy Misja UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.  
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Programu w 

zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla Małopolski. 
 
33. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jabłonka. 

 
34. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jerzmanowice – Przeginia dla trzech obszarów położonych w 
sołectwie Czubrowice. 

 
35. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice. 

 
36. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1029/22 z dnia 21 

czerwca 2022 r. Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie 
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ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Polska- 
Ukraina. Poznajmy się w Małopolsce”. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania w 2022 r. pn. „Polska - Ukraina. Poznajmy się w 
Małopolsce”. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu 

Województwa Małopolskiego z inwestycji Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności A3.1.1 „Wsparcie rozwoju 
nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz 
uczenia się przez całe życie, przedsięwzięcie: Zbudowanie systemu 
koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz 
kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się 
przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia 
inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku MCDN 
Ośrodka w Nowym Sączu”. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu pn. 
„Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w Małopolskim Zespole 
Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu”. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu do 
prowadzenia inwestycji pn. „Modernizacja i dostosowanie 
pomieszczeń w PBW w Nowym Sączu”. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach do 
prowadzenia inwestycji pn. „Modernizacja Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach”. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 459/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
powołania komisji przyznającej środki finansowe na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów 
szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie w przypadku ich nieobecności. 
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46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 728/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2017 r w sprawie 
udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych do podejmowania niezbędnych czynności, 
związanych z realizacją przypisanych tym jednostkom zadań w 
projekcie pozakonkursowym pn. „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce II” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza 
i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (ze zm.). 

 
47. Informacja nt. realizacji Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – 

Samochody Ratownicze”. Inwestycja przewidziana do 
współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
48. Informacja nt. przekazania oszczędności powstałych w budżecie 

województwa małopolskiego w związku ze zwiększeniem poziomu 
dofinansowania w projekcie pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi 
połączeń aglomeracyjnych nr RPMP.04.05.03-12-0041/20 na realizację 
projektów Budowa Centrum Muzyki oraz Małopolski System 
Informacji Medycznej (MSIM). 

 
49. Informacja nt. zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych 

dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu 
nieuruchomionych pociągów oraz niedochowanego wskaźnika 
punktualności w II kwartale 2022 r. 

 
50. Informacja nt. naliczenia kar umownych dla Operatora Polregio S.A. z 

tytułu niedochowanego wskaźnika punktualności oraz nieudzielenia 
asysty osobie niepełnosprawnej w II kwartale 2022 r. 

 
51. Informacja nt. zapewnienia bezpłatnych przejazdów w przewozach 

kolejowych w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej po 1 
października 2022 r. 

 
52. Informacja nt. tworzenia systemu zintegrowanego transportu 

zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej. 
 
53. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 

2 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa 
małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 
transporcie drogowym na linii komunikacyjnej: Wysowa Zdrój – 
Tarnów. 
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55. Informacja nt. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy 

Skawina na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej 
publicznej (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 953) wraz z 
rozbudową dróg gminnych nr 601134K, 601132K, 601148K oraz 
budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w 
miejscowości Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski, 
województwo małopolskie”. 

 
56. Informacja nt. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Tuchów 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Tuchów na 
realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu dogi 
wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie ul. Mickiewicza odc. ref. 070 km 
0+116,7 – 0+126,00”. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
nowosądeckiego Województwa Małopolskiego. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
tarnowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
59. 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. 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie do 

kategorii dróg powiatowych ulic składających się na dotychczasowy 
przebieg dróg wojewódzkich nr 776 i 780 na terenie miasta Krakowa. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 

zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym do Sądu Rejonowego dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy w 
kwocie 7.064,07 zł wraz z odsetkami ustawowymi należnej 
Województwu Małopolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie od upadłego spółki COMPACT S.A. z siedzibą w Krakowie, 
w sprawie o sygn. akt: VIII GUp 25/05/S. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 
Katarzynie Węgrzyn-Madeja – Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie do reprezentowania Województwa 
Małopolskiego we wszystkich sprawach związanych z 
przygotowaniem VI etapu programu wieloletniego: „Oświęcimski 
Strategiczny Program Rządowy” oraz zgłoszeniem do 
dofinansowania i realizacją zadania pn.: „Droga Współpracy 
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Regionalnej – etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 z 
autostradą A”. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego 
w obszarze ochrony i promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz 
ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego (zadanie 
wyłonione w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego) pn. „#4 minuty – podłącz i ratuj! Sieć 
ogólnodostępnych AED na terenie powiatu krakowskiego”. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz 
jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie 
agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie 
małopolskim w roku szkolnym 2022/2023. 

 
65. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Aktywny czas dla seniora! złożonego przez Stowarzyszenie 
Sympatyków Babic "IMPULS" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
66. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

AKTYWNI - PRZEGLĄD DOROBKU KULTURALNEGO SENIORÓW 
złożonego przez Stowarzyszenie „AKTYWNĄ BĄDŹ” na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
67. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Impreza mikołajkowa 2022 złożonego przez Stowarzyszenie HOMINI 
ET TERRAE na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 542/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie 
udzielenia w roku 2022 dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 
dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w 
rozumieniu przepisów ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku 
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 
obiektów. 

 
69. Informacja nt. zakupów sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. 
 
70. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 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 2022. 
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71. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę 

Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, 
współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i 
kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. 

 
72. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do nowej treści 

regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 
Krakowie. 

 
73. Informacja nt. przyznania środków z budżetu Województwa 

Małopolskiego na prace dla Ośrodka Dokumentacji i Sztuki Tadeusza 
Kantora Cricoteka w Krakowie. 

 
74. Informacja nt. wniosków złożonych przez Teatr im. Juliusza 

Słowackiego w Krakowie o dofinansowanie na Festiwal 1989. 
TRANSFORMACJE oraz  Festiwal „Wyspiański Wyzwala”. 

 
75. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 58. 

Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie - konkurs złożonego przez 
FUNDACJA STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
76. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Jubileusz 45-lecia Zespołu Śpiewaczego „Same Swoje” złożonego 
przez SAME SWOJE - OTWARTE SERCA na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

77. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Tradycja i Nowoczesność – Muzyczny Koncert Jubileuszowy Drużyny 
Mistrzów złożonego przez Drużyna Mistrzów Sport Muzyka Pasja na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
78. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Wprowadzenie do apiterapii i enoterapii – degustacja wina i miodu” 
złożonego przez Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
79. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „X 

Wielkie Tarnowskie Dionizje” złożonego przez Małopolskie 
Stowarzyszenie Winiarzy na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
80. Informacja nt. oszczędności powstałych na zadaniu pn. „m_MSIT – 

mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej oraz zadaniach z 
zakresu turystyki, realizowanych przez Departament Turystyki.  
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81. 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. 

 
82. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach: 150, 600, 710, 750, 758, 801, 
851, 853, 854. 

 
83. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Polskich 

Artystów Plastyków Okręg Krakowski pn. Art Meeting Tomaszowice 
2022 - POLE SZTUKI, 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 Fundacji „Gotowi do 

działania" pn. Bądźmy razem, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
85. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Gil 

Gniazda Integracji Lokalnej” pn. Historyczne upamiętnienie Ośrodka 
Legionowego, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
86. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Na 

deskach” pn. XV-lecie działalności Zespołu Folklorystycznego 
„Iskierkowa Familia” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
87. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Suskiego Klubu 

Lekkoatletycznego pn. ,,Organizacja wyjazdów na zawody 
lekkoatletyczne na terenie województwa małopolskiego” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
88. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty STOWARZYSZENIA 

ROZWOJU ORAWY pn. ,,XIV Memoriał Grzegorza Wesołowskiego” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 


