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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 397/22 
w dniu 26 lipca 2022 r. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniu 4 lipca 2022 r. i 25 kwietnia  

2022 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów  

w drodze przetargu oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. 

 
4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Podnoszenie kompetencji wpływających na efektywność pracy 
małopolskich sędziów piłkarskich” złożonego przez Stowarzyszenie "BE 
ACTIVE" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 749/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia formularzy umów o przyznanie pomocy w ramach 
podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, 19.3 Przygotowanie 
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 19.4 
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętych PROW na 
lata 2014- 2020 
 

6. 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 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 116/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 
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Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17  
w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ 
projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1875/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-12-0198/18 pn. 
„Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim- VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 
zadania” złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się 
w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty 
Regionalne. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 669/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 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”, z późn. zm. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1863/19  Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19  
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 (RPO WM). 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 761/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. pt. „Budowa połączenia węzła autostrady 
A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie” 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 
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Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1778/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Zatora, Podolsza” w 
ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ 
projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 651/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Tuchowa” w ramach Osi 
Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2210/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – VeloDunajec odc. 
Zakopane – Stary Sącz  
z podziałem na 3 zadania” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo 
regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 –2020 
 

16. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań 
Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności”. 
 

17. Informacja w sprawie wydłużenia do dnia 12 sierpnia 2022 terminu 
osiągnięcia kamienia milowego ustanowionego dla projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0765/17 pn. „Stworzenie warunków sprzyjających 
integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym 
gminnym Centrum Kultury w Kłaju” realizowanego przez Gminę Kłaj  
w ramach RPO WM na lata 2014-2022. 
 

18. Podjęcie postanowienia w przedmiocie zaliczenia z urzędu wpłat na 
poczet zobowiązania do zwrotu dofinansowania wynikającego z decyzji 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2013 r., znak: 
FE-IV.3160.15.1.2013, utrzymanej w mocy decyzją Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. znak: FE-IV.3160.15.2.2013. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 550/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie 
ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, dotyczącej udzielenia 
nieodpłatnej licencji do opracowania „Przeprowadzenie analizy 
zachowań transportowych użytkowników systemu transportowego 
Województwa Małopolskiego w oparciu o dane o przemieszczeniach kart 
SIM” oraz danych źródłowych o przemieszczeniach kart SIM 
pozyskanych od T-Mobile Polska S.A. w ramach  etapu 2 „Studium 
transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże 
– Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej 
linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz wraz z aktualizacją modelu 
ruchu Województwa Małopolskiego w celu przygotowania przyszłych 
interwencji strukturalnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027” 

 
21. Informacja w sprawie sprawozdania z realizacji kontraktów 

terytorialnych w 2021 roku 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 4 do Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. 
 
23. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra-
Sidzina, dla działek w obrębie Bystra Podhalańska. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w 
sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
25. Informacja w sprawie prac nad Kontraktem Programowym dla 

Województwa Małopolskiego  
 

26. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V.3160.1.3.2022.PŚ w przedmiocie 
uchylenia zaskarżonej decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 
dnia 31 marca 2022 r., nr RPMP.8.2/4/2022 w części pkt. I wyłącznie w 
zakresie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności Pana *** pełniącego 
funkcję członka Zarządu RJ Consulting sp. z o.o. KRS: 0000567057, 
REGON: 362027949, NIP: 9721256208 – z tą spółką za jej zobowiązania i 
umorzenia postępowania przed organem I instancji w tym zakresie oraz 
utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 
dnia 31 marca 2022r., nr RPMP.8.2/4/2022 w pozostałym zakresie.  
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27. 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 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, na okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. (rok 
obrachunkowy 2022/2023) 

 
29. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki pod firmą POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie 
zwołanego na dzień 28 lipca 2022 r. 
 

30. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Apollo Film Sp. z o.o. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą 
Apollo Film spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta i Gminy Andrychów na lata 2022- 2036”  

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Grybów na lata 2022-2037” 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2022-2030” 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1663/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.08.05.00-12-
0246/18, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz 
łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Dzień Kantorowic- Święto Plonów” złożonego przez Stowarzyszenie 
Nasze Kantorowice na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Święto plonów w Raciechowicach - festiwal tradycji dożynkowych  
i rolniczych złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
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Raciechowice na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór 

realizatora programu zdrowotnego pn.: „Prozdrowotne oddziaływania 
edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w 
Małopolsce” w 2022 roku. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia nieodpłatnych niewyłącznych 
licencji oraz zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
materiałów wytworzonych w ramach realizacji programów zdrowotnych, 
programów polityki zdrowotnej, zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

 
40. Informacja w sprawie wyrażania zgody na zmianę przeznaczenia 

środków zaplanowanych w budżecie Województwa Małopolskiego na 
rok 2022 w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia. 

 
41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Osoby niewidome jako przewodnicy językowi” złożonego przez 
Stowarzyszenie na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym "Świstak" na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Organizacja uroczystych obchodów XV-lecia działalności 
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu” 
złożonego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym 
Targu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Tarnowskim - Konferencja 
pn. Współczesne kierunki i wyzwania polityki społecznej oraz pracy 
socjalnej” złożonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle 
Psychicznie Chorych "Zielony Zakątek" przy Domu Pomocy Społecznej 
w Sieradzy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Pani Katarzyny Węgrzyn – Madei oraz dla radcy prawnego Iwony 
Piątkowskiej do zawarcia i podpisania ugody przed Sądem Polubownym 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie 
postępowania mediacyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim – 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a Wykonawcą – spółką 
Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Sp. z o.o. dotyczącej 
postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Okręgowym w 
Krakowie IX Wydział Gospodarczy pod sygn. akt IX GC 230/19, z 
powództwa Przedsiębiorstwa Pomocniczego MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie przeciwko pozwanemu Województwu Małopolskiemu – 
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Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie o wartość przedmiotu sporu 
258.300,00 zł. 

 
45. Informacja w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn. 

"Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim". 

 
46. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla zadania 

pn: „Rozbudowa DW nr 964 na terenie Niepołomic”. 
 

47. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla zadań 
pn: „Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy targ”, „Obwodnica 
Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna etap I i II, „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane” 
 

48. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na zadania 
realizowane w trybie Inicjatyw Samorządowych w 2022 r. 
 

49. Informacja w sprawie modernizacji odcinków dróg wojewódzkich i 
obiektów mostowych realizowanych w 2022 roku. 
 

50. Informacja w sprawie odcinków dróg wojewódzkich planowanych do 
modernizacji przed  Igrzyskami Europejskimi Kraków-Małopolska 2023.  

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Liszki dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo 
Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w 
transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Czernichów - Kraków. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Liszki dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo 
Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w 
transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Spytkowice - Kraków. 

 
53. Informacja dot. zapewnienia bezpłatnych przejazdów w przewozach 

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

 
54. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dn. 29 sierpnia br.  

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 18 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 
lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 
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55. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 
charakterze twórczym przez Pana Andrzeja Dziuka – Dyrektora 
Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 
w Zakopanem. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie treści statutu samorządowej 
instytucji kultury Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w 
Krakowie. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Zakopiańskim Centrum Kultury dotyczącej udzielenia 
nieodpłatnej sublicencji do filmu zrealizowanego w ramach programu 
Filmoteka Małopolska. 

 
58. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla 

Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Muzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. 
 

59. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla 
Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon oraz Muzeum Armii Krajowej im. 
gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
 

60. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
IV Ekumeniczny Festiwal Muzyki i Sztuki Chrześcijańskiej złożonego 
przez Parafia Ewangelicko - Augsburska Przemienienia Pańskiego Nowy 
Sącz Stadło na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 814/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wskazania 
pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do oceny wniosków pod względem 
formalnym i w ramach I i III etapu oceny merytorycznej oraz powołania 
Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków w ramach II etapu oceny 
merytorycznej w związku realizacją projektu grantowego pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 
wsparcia szkół i placówek oświatowych” - grant 2 w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne typ B. granty na zakup narzędzi 
do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 815/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2022 w sprawie powołania 
Komisji do oceny wniosków o przyznanie grantów pod względem 
formalnym i porównawczym w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i 
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placówek oświatowych” - Grant 1 i Grant 3 w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia 
Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących 
kształcenie ogólne typu projektu B granty na zakup narzędzi do nauki 
zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
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". 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru banku, 

który udzieli Województwu Małopolskiemu długoterminowego kredytu 
pomostowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.  
 

65.  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. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 750, 754, 758, 801, 851, 854, 
926. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Szkoły Futbolu Staniątki 

pn. ,,Moje Pierwsze Piłkarskie Turnieje – edycja II” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich w Lubczy pn. „Dożynkowy polsko - ukraiński piknik 
integracyjny w Gminie Ryglice” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Klimontowie pn. „Integracja społeczności lokalnej podczas 
uroczystego włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Klimontowie do KSRG” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Kółka Rolniczego – Koła 

Gospodyń Wiejskich w Więciórce pn. Piknik Integracyjny Kół Gospodyń 
Wiejskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
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71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Rozwoju Inicjatyw Lokalnych E7 pn. „Organizacja jubileuszowego X 
Święta Bobu w Skawie- Na styku kultur” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
72. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Jawiszowicach pn. „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Jawiszowicach” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

73. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Artystyczna Dolina Raby pn. „IV Jesienne Impresje Folklorystyczne w 
Artystycznej Dolinie”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

74. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
"TARNÓW PIERWSZE NIEPODLEGŁE" pn. „Aktywizacja młodzieży z 
regionu tarnowskiego w zakresie działalności patriotycznej”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

75. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Maszycach, pn. „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 

 


