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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 396/22 
w dniu 19 lipca 2022 r. 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 7 czerwca 2022 r. 

 
3. Podjęcie uchwały 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. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 

Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą 
Małopolskie Dworce Autobusowe spółka akcyjna z siedzibą w 
Krakowie. 

 
5. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i 
Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. 

 
6. Informacja w sprawie wniosku spółki Małopolska Kolumna Transportu 

Sanitarnego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie o podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki poprzez wniesienie przez Województwo 
Małopolskie wkładu pieniężnego w wysokości 1 500 000,00 zł. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego dla 

działań związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich – Kraków, 
Małopolska 2023. 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „II 24 Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni” złożonego 
przez Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i 
Młodzieży AUXILIUM na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „V Rodzinny Festiwal Myślenickiej Akademii Karate BYAKKO” 
złożonego przez Myślenicką Akademię Karate "Byakko" na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Powiatowy Turniej Sołectw” złożonego przez Stowarzyszenie 
Sołtysów Ziemi Tarnowskiej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „V Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Miejskiej Góry” złożonego 
przez Stowarzyszenie AKTYWNY STARY SĄCZ na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. VIII Lisiecki Bieg Mikołajów złożonego przez Fundację Kocham 
Góry na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Roztańczone wakacje” złożonego przez UKS HARMONIA na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „II Turniej o puchar Brzeźnicy z maratonem zumby w tle” złożonego 
przez LKS Nadwiślanka Brzeźnica na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Aktywność i integracja” złożonego przez Krakowski Klub Karate 
Tradycyjnego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 579/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku 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 
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Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Podręcznika Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 9. 

 
18. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu pn. 

„Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz 
zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na 
cele publiczne i społeczne”. 

 
19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.02-12-0925/17 pn. "Pańska Góra- Kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”. 

 
20. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.04.00-12-0130/18 pn. „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych 
zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu 
utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” oraz 
projektu nr RPMP.06.01.01-12-0155/16 pn. „Restauracja Fortu 52a 
„Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 251/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 973 Żabno - 
Kozłów” 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. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.06.01.03-12-0011/22 pn. „Scena „ATELIER” przy Teatrze im. St. I. 
Witkiewicza w Zakopanem” złożonego przez Teatr im. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, znajdującego się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego – Indywidualny 
Projekt Kluczowy. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.14.01.00-12-0005/22 pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów 
będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii” złożonego 
przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, w ramach 
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trybu nadzwyczajnego, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.14.01.00-12-0012/22 pn. „Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej 
opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków 
COVID-19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w 
zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu” złożonego 
przez Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, w 
ramach trybu nadzwyczajnego, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmiany Kontraktu 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
BALICE I. 

 
27. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Kasina Wielka. 

 
28. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Kasinka Mała. 

 
29. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Lubomierz. 

 
30. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Mszana Górna. 

 
31. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Glisne. 

 
32. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Łętowe. 

 
33. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Łostówka. 
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34. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Olszówka. 

 
35. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 
Dolna dla sołectwa Raba Niżna. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Dariuszowi Sochackiemu dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej do 
sprzedaży samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T5. 

 
37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Fascynujący świat animacji, złożonego przez EGIDA-PRZYJACIELE 
MUZEUM W LANCKORONIE na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora lub Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do zawarcia 
umowy z Wojewodą Małopolskim na przyznanie dotacji celowej na 
wykonanie na terenie województwa małopolskiego zadania pn. 
Ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i 
górskich. 

 
39. Informacja w sprawie wsparcia finansowego Szkoły Aspirantów 

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 
 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 

Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego 
dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację 
zadań własnych gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu pn. 
„Małopolska Wieś 2022”. 

 
41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Pieczone na Polu 2022, złożonego przez stowarzyszenie Chrzanów- 
Miasto dla Mieszkańców na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. 60- lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiannej 
złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiannej na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
43. Informacja w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn. 

"Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim". 

 
44. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla 
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zadania pn. „Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepołomice”. 
 
45. 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”. 

 
46. Informacja w sprawie modernizacji odcinków dróg wojewódzkich i 

obiektów mostowych realizowanych w 2022 roku. 
 
47. Informacja w sprawie odcinków dróg wojewódzkich planowanych do 

modernizacji przed Igrzyskami Europejskimi Kraków-Małopolska 2023. 
 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 330/22 ZWM z dnia 15 

marca 2022 r. 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. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1901/21 ZWM z dnia 28 

grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających 
przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony 
utrzymania letniego i/lub zimowego na lata 2022-2026 oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumień objętych wykazem. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 434/22 z dnia 29 marca 

2022 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2022 r. oraz 
wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji 
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw 
Samorządowych w latach 2019 - 2021. 

 
51. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na zadania 

realizowane w trybie Inicjatyw Samorządowych w 2022 r. 
 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Czorsztyn, obejmującego 
utrzymanie drogi rowerowej w zakresie sześciu odcinków trasy 
rowerowej VeloDunajec w m. Sromowce Wyżnei Niżne oraz utrzymanie 
jednego Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR)w m. Sromowce Niżne. 

 
53. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar 

umownych dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu 
nieuruchomionych pociągów w I kwartale 2022 r. 

 
54. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Polregio 

S.A. z tytułu niedochowanego wskaźnika punktualności w IV kwartale 
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2022 r. 
 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Jana Pawła II, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Krzeszowice” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa 
Babińskiego SPZOZ w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym 
jest Województwo Małopolskie. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w 
Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Szpitala Specjalistycznego im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, 
dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i 
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, dla którego podmiotem tworzącym 
jest Województwo Małopolskie. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w 
Andrychowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
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Małopolskie. 
 
65. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w 
Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Centrum Medycznego KOL-MED 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, 
dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
69. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej 
im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, dla której podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2021 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, dla którego 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
71. Informacja w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie nowego ZAZ 

w Województwie Małopolskim. 
 
72. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnej oceny wniosku 

Stowarzyszenia Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy, o utworzeniu zakładu 
aktywności zawodowej oraz o dofinansowaniu kosztów jego utworzenia 
oraz działania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego. 

 
73. Informacja w sprawie działalności Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i 

Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w zakresie leczenia gruźlicy 
wielolekoopornej w związku z napływem pacjentów z Ukrainy. 

 
74. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany uchwały nr 905/22 ZWM z dnia 7 

czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
ochrony i promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz ochrony 
zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego (zadania wyłonione 
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w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego) pn. „Sprzęt Medyczny – Bezpieczna Małopolska”, „#4 
minuty – podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie 
powiatu krakowskiego” oraz powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 

 
75. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Wypoczynek i sport drogą do integracji osób niepełnosprawnych 
Bałtyk 2022", złożonego przez Małopolski Związek Osób 
Niepełnosprawnych na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
76. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego Punktu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z lokalizacją w Miechowie. 
 
77. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego 
w 2022 roku - pn. "Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy" oraz 
powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty złożonych w ramach 
tego konkursu. 

 
78. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury w 2022 roku pn. „Solidarna Kultura”. 

 
79. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w 
Krakowie. 

 
80. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Krynica-Zdrój z przeznaczeniem 
na organizację 55. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. 

 
81. Informacja w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Towarzystwem 

Gimnastycznym „Sokół” Gniazdo w Zakopanem a Województwem 
Małopolski i Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w zakresie 
merytorycznym oraz wsparcia projektu Narodowego Centrum 
Sokolnictwa w Zakopanem. 

 
82. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Zwiedzanie Sejmu i muzeów warszawskich organizowane przez 
KGW z Czułówka w ramach edukacji obywatelskiej i kulturalnej dla 
mieszkańców wsi z regionu Zachodniej Małopolski przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Czułówku na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
83. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Ocalić od zapomnienia - warsztaty taneczne dla zespołu Mali 
Łoniowiacy przez Stowarzyszenie  Folklorystyczne "Łoniowiacy" na 
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podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
84. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Organizacja Festiwalu Artystycznego TERAZ przez Fundacje 
Artystyczna TERAZ na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
85. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. film "Beskid bez kitu" przez Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu 
Niskiego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
86. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Biesiada z folklorem Pogórza złożonego przez Stowarzyszenie 
Twórczości Regionalnej w Bobowej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
87. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Poznawanie siebie i świata przez sztukę złożonego przez POLSKIE 
TOWARZYSTWO ANTROPOLOGII TAŃCA na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
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 – „Pomocne Małopolskie – Siła 
Wolontariatu!”. 

 
89. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 

Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 
90. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennych służbowych kart 

płatniczych dla Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i 
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i 
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
91. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 150, 600, 630, 710, 750, 
758, 801, 851, 853, 854, 855, 900. 

 
92. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia BNA 

Sport pn. ,,IV Wadowickie Biegi Górskie”, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
93. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji 

Kultury URWANY FILM pn. Skład, druk i wydanie książki „Krowodrza 
subiektywnie. Architektura. Budowniczowie. Genius loci”, złożonej z 
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pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
94. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Gospodyń Kalina w Rudniku pn. Łączy nas miłość do tradycji, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
95. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klasztoru Karmelitów 

Bosych Kraków-Śródmieście pn. Karmelitańskie Spotkania z Muzyką 
Organową - koncert maryjny i misyjny 2022, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
96. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej pn. „Na rowerze i nie tylko poznamy 
to co blisko, a nieznane oraz porozmawiamy o problemach i przyszłości 
młodzieży OSP” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
97. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tatrzańskiego 

Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


