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PORZĄDEK  

POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

Nr 355/22  
w dniu 18 stycznia 2022 r.  

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 5 października 2021 r. oraz 

2 i 23 listopada 2021 r. 
 
3. Informacja w sprawie nieruchomości wojewódzkiej położonej w Nowym 

Targu przy ul. Ludźmierskiej 34a. 
 
4. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 

2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości 
położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 34a. 
 

5. Informacja w sprawie możliwych rozwiązań w zakresie zbycia 
nieruchomości położonej w Gorlicach przy ul. Zakole 6. 
 

6. Informacja w sprawie przekazania działki 8579/3 w Nowym Targu – 
Kowańcu. 
 

7. Informacja na temat „Welconomy Forum in Toruń”. 
 
8. Informacja w sprawie II naboru wniosków w Rządowym Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Finał Grand Prix Tenisa Stołowego 2022” złożonego przez 
Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą przy Szkole Podstawowej w 
Wielkiej Wsi na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/227/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w  
sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania dla spółek 
wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane 
z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na 
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finansowanie lub dofinansowanie inwestycji” (Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego z 2020 poz.1085). 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Kulturowo, tradycyjnie i sportowo w Łęgu Tarnowskim (tytuł) 
złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich "u Marysi" w Łęgu 
Tarnowskim (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz 
Miasta Zakopane w związku z realizacją powierzonych zadań własnych 
p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda 
Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie miasta 
Zakopane” oraz „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. 
Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową 
nr 47, na terenie Miasta Zakopane”. 
 

13. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Nr XXXV/472/21 z dnia 22 lutego 2021 r., zmienionej 
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLVI/639/21 z dnia 25 
października 2021 r., w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego. 
 

14. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego nr XXXIX/540/21 z dnia 24 maja 2021 r., zmienionej 
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego  Nr  XLVIII/675/21 z dnia 
27 grudnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Ochotnica Dolna. 
 

15. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz 
Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na powierzone zadanie własne 
Województwa Małopolskiego, obejmujące utrzymanie drogi rowerowej 
zlokalizowanej w km 1+817 – 4+775 korony wału przeciwpowodziowego 
rzeki Soły w Mieście Oświęcim. 
 

16. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego nr XIII/160/19 z dnia 30 września 2019 r. zmienionej 
Uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego: Nr XXIII/327/20 z dnia 
1 lipca 2020 r., Nr XXIX/413/20 z dnia 23 listopada 2020 r., Nr 
XXXI/425/20 z dnia 17 grudnia 2020 r., XXXV/474/21 z dnia 22 lutego 
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2021 r., XXXVII/503/21 z dnia 29 marca 2021 r. oraz XLVIII/676/21 z dnia 
27 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Piwniczna 
Zdrój, Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna oraz Gminie Rytro 
zadania własnego Województwa p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras 
Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny 
Popradu”, na terenie gmin: Piwniczna-Rytro-Muszyna. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
określających szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
 

18. Informacja w sprawie cennika ofert biletowych obowiązujących na 
obszarze Województwa Małopolskiego w transporcie kolejowym. 
 

19. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Oświadczenie Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
ustanowienia w Małopolsce roku 2022 Rokiem Seniora i Solidarności 
Międzypokoleniowej”. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku ANIT-MAR Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krynicy Zdroju, dla Ośrodka Wypoczynkowego 
„Amadeusz” w Krynicy - Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których 
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Warsztaty taneczne i aktorskie (tytuł) złożonego przez FUNDACJA 
PRZYTULJA (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia możliwości zgłaszania 

projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

24. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.2.3.2021.MSD w sprawie 
utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie nr MRPO.MCP.176/21/01/D, z dnia 18 
sierpnia 2021 r., w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu przez 
Wiplast sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w łącznej wysokości 308 055,62 
zł wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie publikacji informacji o zmianie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
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lata 2014-2020. 
 

26. Podjęcie uchwały 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. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2091/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu 
DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem” w ramach 5 
Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do 
zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom 
żywiołowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

 
28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.07.01.01-12-0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i 
Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z 
połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg 
międzynarodowych - etap I.” 

 
29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.01.01-

12-0130/16 pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego 
dziedzictwa kulturowego Podhala realizowanego przez Muzeum Tatrzańskie 
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 
 

30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu RPMP.04.01.01-12-
1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich 
klastra energii „Biała – Ropa”. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-
0106/20, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i 
społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020 z późn. zm. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1345/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
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9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi 
Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej z późn. zm. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 486/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 
projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z późn. 
zm. 

 
34. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 

2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Ciężkowice z przeznaczeniem na realizację zadania budowy 
ścieżki w koronach drzew w ramach projektu pn.: „ZIEMIA-WODA-
POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w 
Ciężkowicach”. 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. "Zero Waste z pieskiem Perki" czyli cykl warsztatów racjonalnego 
gospodarowania odpadami przeprowadzonymi metodą dogoterapii.  
złożonego przez Fundację SOWIARNIA na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

36. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. 
 

37. Przyjęcie materiałów na L Sesję Sejmiku WM w dniu 28 lutego 2022 r. (projekt 
do konsultacji. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Małopolskiego Instytutu 
Kultury w Krakowie, instytucji kultury województwa małopolskiego. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
przyjęcia statutu Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, instytucji 
kultury województwa małopolskiego. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 92/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie 
powołania Komisji oceniającej wnioski o dotacje z budżetu 
województwa małopolskiego przeznaczone na prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
małopolskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ochrona 
zabytków Małopolskich”. 
 

40. Informacja w sprawie wpisu Muzeum – Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów w Gorlicach do Państwowego Rejestru Muzeów. 
 

41. Informacja w sprawie zmiany nazwy Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu, Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Muzeum – 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku 
Lipowiec. 

 
42. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych z zadania 

realizowanego przez Województwo Małopolskie na zadanie realizowane 
przez Partnera projektu - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 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.  
 

43. Informacja w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego i zwiększenia 
dofinasowania dla Projektu pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 – dotyczy zadania Jednostki zdrowia biorącej udział w 
Projekcie: Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w 
Tarnowie. 

 
44. Informacja w sprawie rekomendacji dotyczących przekształceń szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo 
Małopolskie wraz z opisem działań operacyjnych i ryzyka realizacji. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie 
stypendium dla uczniów oraz studentów pierwszego roku w ramach 
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji 
finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach 600, 851. 
 

47. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 758, 851, 852, 900, 921. 

 
48. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 

2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 



Strona 7 z 7 

 

 
49. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 

2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/671/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie 
budżetu Województwa Małopolskiego  na rok 2022. 

  
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Ewangelicko - 

Augsburskiej Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło pn. Wieczne 
Źródło, Boskie Światło | Muzyka Dawna w Kościele Ewangelickim 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "Beskid" pn. 
,,Bieg Górski XRUN Złotopień 2022” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


