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PORZĄDEK  

POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

Nr 367/22  
w dniu 15 marca 2022 r.  

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 30 listopada 2021 r. oraz 

28 lutego 2022 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na 
dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, 
ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 48/21 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia 
upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
Województwa Małopolskiego, do składania oświadczeń woli i dokonywania 
innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych 
dla kierownika zamawiającego oraz do składania oświadczeń woli związanych 
z powierzeniem danych osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego 
oraz w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji 
Zarządzającej RPO WM. 
 

5. Informacja w sprawie najmu powierzchni biurowej zlokalizowanej przy 
ul. Królewskiej 57 w Krakowie. 
 

6. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia w drodze 
bezprzetargowej kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
położonej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52. 
 

7. Informacja w sprawie uczestnictwa w projekcie pn.: „Dostępny 
samorząd – granty”. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Berka Joselewicza. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawiciela 

Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą 
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” 
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w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krakowie. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

w drodze przetargu lokali mieszkalnych. 
 

11. Informacja w sprawie wniosku Zarządu spółki pod firmą Małopolska 
Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na 
rozpoczęcie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
o kwotę 833 000,00 zł poprzez konwersję wierzytelności 
przysługujących Województwu Małopolskiemu wobec Spółki z tytułu 
udzielonych jej pożyczek w łącznej wysokości 833 000,00 zł w zamian 
za objęcie przez Województwo nowo utworzonych udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki. 
 

12. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” 
Sp. z o.o. w likwidacji zwołanego na 17 marca 2022 r. 

 
13. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w 
Nowym Sączu  sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Sączu oraz 
działań podjętych przez Likwidatora. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 1490/21 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie 
powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w 
Krakowie administrowania nieruchomością położoną w Joninach. 
 

15. Informacja w sprawie wniosku dotyczącego umieszczania elementów 
miejskiej sieci ciepłowniczej na nieruchomości przy ul. Komorowskiego 
12 w Krakowie. 
 

16. Informacja w sprawie nabycia akcji spółki Agencja Rozwoju Małopolski 
Zachodniej Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie w celu utworzenia 
FabLabu Chrzanów w budynku kamienicy przy ulicy Woynarowskiej 1 
w Chrzanowie. 
 

17. Informacja w sprawie negocjacji umowy na zakup usług promocyjnych 
przez Województwo podczas wydarzenia „Digital Dragons 2022”. 
 

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

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

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Gorlice na lata 
2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych 
w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Uniwersytetem Jagiellońskim - 
Małopolskim Centrum Biotechnologii, a Akademią Górniczo-Hutniczą 
im. St. Staszica w Krakowie - Centrum Zrównoważonego Rozwoju i 
Poszanowania Energii WGGiOŚ w Miękini, a Politechniką Krakowską – 
Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego, a 
Stowarzyszeniem Towarzystwem Geosynoptyków GEOS, a Sieć 
Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych, a Fundacją Progress and Business, a Instytutem 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, a Fundacją Polish 
Heritage, dotyczącej udzielenia nieodpłatnej licencji do materiałów 
graficznych zrealizowanych w ramach projektu pn. SPIN - Małopolskie 
Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców. 
 

22. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Joy Ride 
Festiwal w Kluszkowcach. 
 

23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Po Koronę Jej Wysokości Brzanki” złożonego przez 
Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

24. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.24.2021.UVN w 
przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie nr RPOWM.MCP.20/21/01/D z 
dnia 20 października 2021 r., w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu 
przez Karolinę Chadzypanagiotis-Jurkiewicz prowadzącą działalność 
gospodarczą pod firmą Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz J&C 
GROUP w łącznej wysokości 134 300 zł (słownie: sto trzydzieści cztery 
tysiące trzysta złotych 00/100) wraz z należnymi odsetkami liczonym jak 
dla zaległości podatkowych. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Małopolski 
Program Stypendialny w ramach RPO WM” planowanego do realizacji 
w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

26. Informacja o stanie środków finansowych w ramach Działania 6.1 
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WM oraz zmianach 
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w projektach pozakonkursowych będących aktualnie w trakcie 
identyfikacji. 
 

27. Informacja w sprawie formy wsparcia sektora małopolskich MŚP ze 
środków Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu 
wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19, 
tzw. mechanizmu REACT-EU. 
 

28. Podjęcia uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Politechniką Krakowską, dotyczącej 
udzielenia nieodpłatnej licencji do danych źródłowych dotyczących 
przemieszczeń kart sim dla województwa małopolskiego 
 

29. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania przez LGD 
Korona Sądecka, znak: FE-I.3160.12.2020. 

 
30. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania przez Beneficjenta – 

Gminę Nowe Brzesko, znak: FE-I.3160.4.2021. 
 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 355/17  Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2017  roku  w sprawie 
przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego 
w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia formularza aneksu do umów o przyznanie pomocy 
w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność objętego 
PROW na lata 2014-2020. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania 
wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.  
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1047/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Przygotowanie dokumentacji dla 
inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej”  
w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna, Działanie 13.2 
Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
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35. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.01-12-0201/18 pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Michałowice II realizowanego przez Gminę Michałowice. 

 
36. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.06.03.02-12-0529/16 pn. „REWITALIZACJA UZDROWISKA 
KRAKÓW SWOSZOWICE ETAP 1: „REWITALIZACJA PARKU 
UZDROWISKOWEGO W SWOSZOWICACH”. 
 

37. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.11.01.02-12-0883/17 pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności  
i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”. 
 

38. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.01.03-12-0389/16 pn. Modernizacja technologii sceny Opery 
Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48. 
 

39. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.02.01.04-12-0076/16 pn. Zwiększenie dostępności do 
cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim realizowanego 
przez Powiat Olkuski. 
 

40. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.02-12-0296/18 pn. „Zintegrowana infrastruktura dla 
transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie 
tarnowskim na terenie Gminy Iwkowa” realizowanego przez Gminę 
Iwkowa. 
 

41. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.11.02.00-12-0760/17 pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym. 
 

42. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.01.01-12-0086/16 pn. Zachowanie, restauracja i prezentacja 
autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w Wygiełzowie.  
 

43. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.01.01-12-0151/16 pn. „Rewaloryzacja, zagospodarowanie 
i adaptacja ziemnego wału artylerii dla celów turystyki kulturowej, 
edukacji i rekreacji w zabytkowym Forcie Kleparz w Krakowie”. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2159/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolskie Centrum Nauki – 
projekt zintegrowany” w ramach Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura 
Społeczna, 12.2 Infrastruktura edukacyjna w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
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2020. 
 

45. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 r. 
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. 
 

46. Podjęcie uchwały 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. 
 

47. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
”Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt 
diagnostyczny – rezonans magnetyczny oraz aparat RTG z ramieniem 
typu C”. 

 
48. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/693/22 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Kraków oraz Gminy 
Trzebinia na wsparcie zadania własnego z obszaru polityki 
prorodzinnej, w związku z narodzinami pierwszego dziecka oraz 
pierwszych bliźniąt w Województwie Małopolskim. 
 

49. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2021 roku 
Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-
2021. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1722/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 
powołania do Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny na lata 
2021-2023. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany reprezentantów Województwa 
Małopolskiego w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Szpital 
Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1619/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie 
powołania Zespołu ds. organizacji rehabilitacji pocovidowej. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Marii 
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Drobenko prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Maria 
Drobenko Ośrodek Wczasowo – Leczniczy, Ośrodek Sanatoryjno – 
Leczniczy w Wapiennem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ,,Senior z uśmiechem - Zgrana PAka łamie stereotypy" złożonego 
przez Stowarzyszenie dla Sądeckiej Ziemi na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu 
ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2022 r. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i 
ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r. 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. pn. 
„Święto Karpia w Wierzchosławicach” (zadanie wyłonione w ramach 5. 
edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego). 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu 
ochrony bioróżnorodności pn.  ”Małopolski wypas kulturowy – 
ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób 
zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. Grupie 
Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupie 
Podhalańskiej z siedzibą w Rabce-Zdroju, na utrzymanie gotowości 
ratowniczej poprzez zakup samochodu do transportu ratowników. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolskie 
OSP 2022” w sprawie wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem 
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego. 
 

61. Informacja w sprawie uruchomienia środków skarbu państwa na 
wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i użytkach zielonych 
wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
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62. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. EkoPodhalańska - Bee the change złożonego przez Fundację 
Podhalańską na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
63. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Przytkowice 
2022 złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przytkowicach na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na 
realizację inwestycji polegającej na przeprawie mostowej, w zakresie 
Etapu I – Opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów 
środowiskowych – dla inwestycji „Budowa mostu na rz. Wisła wraz z 
budową nowego przebiegu DW 775 na odc. od DK 79 do DW 964 w gm. 
Nowe Brzesko”. 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na 
realizację inwestycji polegającej na przeprawie mostowej, w zakresie 
Etapu I – Opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów 
środowiskowych – dla inwestycji „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 
w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na 
realizację inwestycji polegającej na przeprawie mostowej, w zakresie 
Etapu II – Opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej 
dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) – dla inwestycji „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym 
Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 

zagospodarowania i utrzymania wysp rond zlokalizowanych w ciągu 
dróg wojewódzkich podlegających przekazaniu jednostkom samorządu 
terytorialnego na cztery sezony (2022-2025) oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie porozumień objętych wykazem. 

 
68. Informacja w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich. 
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69. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Skarbem 
Państwa – Ministrem Infrastruktury a Województwem Małopolskim 
dotyczącej udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą 
„Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 – Etap II od węzła POK do DW 
794”. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Skarbem 
Państwa – Ministrem Infrastruktury a Województwem Małopolskim 
dotyczącej udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą 
„Obwodnica Szczurowej”. 
 

71. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Skarbem 
Państwa – Ministrem Infrastruktury a Województwem Małopolskim 
dotyczącej udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą 
„Obwodnica Brzeszcz” 
 

72. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę 
Organizatorom rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych 
przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości 
poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu 
zbiorowego. 

 
73. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia urządzenia 

wideokonferencyjnego na rzecz Spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 
 

74. Informacja w sprawie zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie 
wieloletnie pn.: „Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Nowym 
Sączu” wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie. 

 
75. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursach 

ogłaszanych w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla 
Cudzoziemców na lata 2022–2025. 
 

76. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Planeta Ziemia - nasz wspólny dom - konkurs na ekologo  
złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
77. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 17 do umowy 
nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 
w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia 
wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie 



Strona 10 z 14 

 

lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”. 
 

78. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o uzgodnienie treści statutu samorządowej instytucji kultury 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
 

79. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
 

80. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury 
w 2022 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”. 

 
81. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Jabłonka o pomocy finansowej dla Województwa 
Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 
Muzeum– Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 
 

82. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Marszałka 
Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. 
Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz 
krytyki literackiej i artystycznej w 2022 r. 
 

83. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Ekstrawagandzkie Współbrzmienia Muzyki Dawnej złożonego przez 
Stowarzyszenie "SZERSZE HORYZONTY" na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
84. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2022 rok dla 

Krynicy-Zdroju z przeznaczeniem na realizację 55. Festiwalu im. Jana 
Kiepury. 

 
85. Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Etno 
Małopolska”. 
 

86. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Tożsamość? Nieznana - skrzypcowe działa anonimowych artystów 
złożonego przez Fundacja Brat Słońce na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

87. Informacja w sprawie realizacji w 2022 roku Regionalnego Funduszu 
Filmowego. 
 

88. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji 
i organizacji wolontariatu w roku 2022. 
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89. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych z zadania 
realizowanego przez Województwo Małopolskie na zadanie realizowane 
przez Partnera projektu - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) 
numer RPMP.02.01.05-12-0228/18 realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020.  
 

90. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych z zadania 
realizowanego przez Województwo Małopolskie na zadanie realizowane 
przez Partnera projektu - Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 
w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) 
numer RPMP.02.01.05-12-0228/18 realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020.  

 
91. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dniu 28 marca 2022 r.:  

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego Powiatowi 
Suskiemu na prowadzenie kształcenia praktycznego w Technikum 
Jeździectwa w ZS im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. 
 

92. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły 
w Mszanie Dolnej do zwalniania rodziców młodzieży przebywającej 
w ośrodku z całości lub części opłat za posiłki. 
 

93. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Wojewodą Małopolskim umowy dotacji z 
przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z 
zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy 
metodycznego w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
 

94. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia 
inwestycji pn. „Doposażenie i modernizacja infrastruktury IT - II etap”. 
 

95. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego 
w Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. „Wymiana parapetów 
w budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Krakowie”. 
 

96. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego 
w Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. „Montaż klimatyzatorów 
w budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Krakowie”. 
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97. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w 
Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej do budowy dźwigu osobowego w budynku Zespołu 
Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie”. 
 

98. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Morsowanie po Sądecku” złożonego przez Fundacja Horyzont360  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

99. Informacja w sprawie przygotowanie laurki z okazji Dnia Matki dla  
przedszkolaków z Małopolski, z zachęceniem do wykonywania badań 
profilaktycznych przez mamy. 
 

100. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia 
inwestycji polegającej na utworzeniu pracowni STEAM oraz adaptacji 
budynku pod względem dostosowania architektonicznego dla osób 
niepełnosprawnych w budynku MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. 
Garbarska 1. 
 

101. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia 
inwestycji polegającej na utworzeniu pracowni STEAM oraz adaptacji 
budynku pod względem dostosowania architektonicznego dla osób 
niepełnosprawnych w budynku MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, 
ul. Jagiellońska 61. 
 

102. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia 
inwestycji polegającej na utworzeniu pracowni STEAM oraz adaptacji 
budynku pod względem dostosowania architektonicznego dla osób 
niepełnosprawnych w budynku MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy 
Świat 30. 

 
103. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 

r.  
Przyjęcie Oświadczenia Sejmiku Województwa Małopolskiego w 
sprawie uczczenia 550. rocznicy istnienia Klasztoru Paulinów na 
krakowskiej Skałce. 

 

104. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dniu 28 marca 2022 r.  
Informacja dotycząca stanu wykonania uchwał Sejmiku Województwa 
Małopolskiego za 2021 rok (stan na dzień 31 stycznia 2022 r.). 

 

105. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 
r. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komitetu 
Audytu dla Województwa Małopolskiego. 
 

106. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 
r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 150, 600, 710, 750, 754, 758, 
801, 852, 853, 854, 855, 900, 921. 
 

107. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 
r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 
 

108. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 600, 630, 750, 758, 851, 853. 

 
109. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 158/21 z dnia 23 

lutego 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych 
Jednostek Organizacyjnych Województwa Małopolskiego do 
wykonywania czynności związanych z procesem centralizacji podatku 
VAT w Województwie Małopolskim. 
 

110.  Informacja w sprawie wystawienia tytułu wykonawczego wobec 
Beneficjenta Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o. 
 

111. Informacja w sprawie umorzenia pożyczek udzielonych z budżetu 
województwa w latach 2015 – 2016 Szpitalowi Klinicznemu im. Dr. 
Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. 

 
112. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dniu 28 marca 2022 

r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Dobra na budowę nowej wieży widokowej na Mogielicy, najwyższym 
szczycie Beskidu Wyspowego. 

 
113. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

„Klucz Muszyński" pn. „Muszyna kulturalnie", złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
114. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Myślenickiego 

Towarzystwa Kultury pn. „My-Myślenice-My-Małopolska”, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
115. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na 

rzecz osób niepełnosprawnych "Gniazdo", złożonej z pominięciem 
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otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
116. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Miejsko-Ludowego 

Klubu Sportowego "Dąbrovia" w Dąbrowie Tarnowskiej pn. ,,Halowe 
Mistrzostwa Polski w Łucznictwie” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


