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PORZĄDEK  

POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

Nr 377/22  
w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 4 stycznia 2022 r., 3 lutego 
2022 r. oraz 8 i 22 marca 2022 r. 

 
3. Informacja w sprawie realizacji Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa 
współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji”. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej z 

tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę pod firmą Apollo 
Film Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 
6. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki pod firmą POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie 
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2022 r. 
 

7. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 13. 
Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą 2022 (ang.: 13th 
Hill Climb Limanowa 2022. 
 

8. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu 
Świata w slalomie kajakowym (ICF Canoe Slalom World Cup). 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „SWOSZOWSKI BIEG PAPIESKI” złożonego przez Stowarzyszenie 
"Pod Gilową Górą" w Swoszowej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Informacja w sprawie sprawozdania z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego (projekty strony samorządowej) za rok 2021. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania aneksu do umowy partnerstwa 

pomiędzy Województwem Małopolskim a partnerem wiodącym i innymi 
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partnerami projektu HoCare2.0 „Delivery and deployment of Innovative 
solutions for Home Care by strengthening quadruple helix cooperation 
and applying principles of co-creation in territorial innovation 
ecosystems” CE1401 (Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie opieki domowej poprzez wzmocnienie 
współpracy w ramach poczwórnej helisy oraz wdrażanie zasad współ-
tworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji); akronim 
HoCare2.0. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu 

Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań 
związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) oraz Programem Fundusze 
Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (PR FEM). 
 

13. 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. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu 
Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania 
czynności w zakresie koordynowania i monitorowania spraw 
związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Małopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (MRPO), Programem 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (PR FEM), 
prowadzenia działań w zakresie komponentu regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), Umowy 
dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej oraz 
Dyrektora Biura ds. Certyfikacji, realizującego zadania Instytucji 
Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 

16. 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 
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RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
17. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.6.2022.UVN w przedmiocie 

utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie z dnia 8 grudnia 2021 r., 
nr RPOWM.MCP.26/21/01/D. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 383/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0196/19 pn. 
„Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca” złożonego przez Gminę Kocmyrzów-
Luborzyca, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych 
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 786/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0293/18 pn. 
„Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja” złożonego przez 
Gminę Mogilany, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 173/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0227/18 pn. 
„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 
na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - etap II” złożonego przez 
Gminę Igołomia-Wawrzeńczyc, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1966/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 723/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 
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zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, 
Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

23. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPMP.04.04.02-12-0242/18, pn. „Ograniczenie niskiej emisji 
zanieczyszczeń w Gminie Rytro”. 
 

24. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.04.04.02-12-0247/18, pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych”. 
 

25. 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. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
programu „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w 
ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. 
 

27. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 330/22 z dnia 15 marca 
2022r. 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. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki Sanatorium 
Cegielski Sp. Z o.o., z siedzibą w Rabce Zdroju, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. "Animaloterapia" (tytuł) złożonego przez Stowarzyszenie z myślą 
o mieszkańcach regionu "Być Szczęśliwym" (nazwa Oferenta) na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 574/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 
 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. "Hipoterapia" (tytuł) złożonego przez Fundacja Mój Sen (nazwa 
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Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. "Krewkie Skrzynki". Jubileuszowa Majówka Integracyjna w 
Skrzynkach złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 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). 

 
34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Fascynujący świat pszczół złożonego przez Stowarzyszenie 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. 

Grupom Regionalnym Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego - Grupie Beskidzkiej z siedzibą w Szczyrku i Grupie 
Jurajskiej z siedzibą w Podlesiach oraz Tatrzańskiemu Ochotniczemu 
Pogotowiu Ratunkowemu. 
 

36. Informacja w sprawie zatrudnienia na stanowisku zastępcy dyrektora 
w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
 

37. Informacja w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego 
w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/164/19 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 września 2019r roku w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego 
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz zakres planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar 
Łąkowy (PLH 120065). 
 

38. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję Sejmiku WM w dniu 30 maja 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/164/19 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz 
zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-
Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH 120065). 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia „Memorandum 
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of Understanding” na realizację projektu wymiany doświadczeń wśród 
regionów węglowych w ramach programu exchangeEU. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Miasto Nowy Targ o pomocy 
finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności Galerii BWA JATKI w Nowym Targu w 
ramach Oddziału Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ 
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

 
41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. ENO-MAJÓWKA NA KOKOCZU złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Woli Lubeckiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Poznajemy się i poznajemy Małopolskę - integracja z uchodźcami 
z Ukrainy złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa 
i Okolic na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Centrum koordynacji wolontariatu i wsparcia wolontariuszy 
działających na rzecz uchodźców w subregionie tarnowskim (tytuł) 
złożonego przez FUNDACJA "AUXILIUM" (nazwa Oferenta) na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia 

mediacji dotyczącego sporu związanego z realizacją umowy Nr 
IXA/281/IS/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. na przygotowanie, wdrożenie i 
utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu pn. „Małopolski System 
Informacji Medycznej (MSIM)”. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie 
stypendium na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny 
Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. 
regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
46. Informacja w sprawie uruchomienia projektu „Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i 
placówek oświatowych” w trybie nadzwyczajnym w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
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47. 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. "Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”. 
 

48. 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. "KOM Integracja mieszkańców Gminy Sułoszowa” 
(zadanie wyłonione w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego). 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach 750, 801, 900, 921. 
 
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Przeciszowie  pn. Jubileusz 110-lecia OSP w Przeciszowie, 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 Brat Słońce 
pn. „Koordynacja wolontariatu na rzecz Ukrainy w Prowincji Krakowskiej 
Zakonu Braci Mniejszych” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Chrzanów – 
Miasto dla Mieszkańców pn. „Chrzanów dla Ukrainy - Wolontariat w ramach 
Gminnego Punktu Informacyjnego” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Katolickiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA pn. „KLIKA dla osób 
z niepełnosprawnością z Ukrainy” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Latarnia 
pn. „Koordynacja działań pomocowych dla Uchodźców z Ukrainy” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
ANIMATORZY KULTURY pn. „Koordynacja akcji #KRYNICAdlaDZIECI na rzecz 
uchodźców z Ukrainy” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół 

Podola pn. „Kierunek UKRAINA - koordynacja wolontariatu na rzecz Ukrainy” 
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złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Małopolski pn. „Prowadzenie punktów noclegowych 
dla uchodźców z Ukrainy na Dworcu Głównym w Krakowie i Galerii 
Krakowskiej” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Warto Być 

Razem pn. ,,Mistrzostwa Polski w Goalball 2022 - II Turniej Eliminacyjny” 
Turniej Piłki Nożnej.” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Ad Meliora Tempora, 

pn. „Edukacja dzieci uchodźczych z Ukrainy w zakresie poznawania kultury i 
tradycji Polski, przystosowanie dzieci młodszych (7-14 lat) do zajęć w 
polskich szkołach” w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Koło Pań 
„Rygliczanki” w Ryglicach pn. Ryglicka majówka złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


