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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 375/22 
w dniu 19 kwietnia 2022 r. 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy 

pomiędzy Województwem Małopolskim a Akademią Górniczo-Hutniczą 
im. Stanisława Staszica w Krakowie przy realizacji przedsięwzięcia pn. 
„IV Forum Energetyki Rozproszonej”. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

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

 
5. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu 

Świata w slalomie kajakowym (ICF Canoe Slalom World Cup). 
 
6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Małopolska Piłkarska Przedszkoliada” złożonego przez Klub 
Sportowy "Zakopane" na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „V 4 - Międzynarodowy festiwal piłkarski - Kraków 2022”, złożonego 
przez Małopolski Związek Piłki Nożnej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „International Cheerleading Championship in Kraków Polish Grand 
Prix PSCh 2022 z okazji XX-lecia powstania zespołu Cheerleaders 
Kraków”, złożonego przez Stowarzyszenie Cheerleaders Kraków na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 470/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
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podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 968 Lubień – 
Zabrzeż - Etap II” 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. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do wykonywania 

czynności dotyczących procesu rozpatrywania protestu w ramach 
działań objętych działaniem 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 
zakresie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz 
operacji własnych LGD i w ramach działań objętych priorytetem 4 
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w 
Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 
wdrażanych przez samorząd województwa. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminami: Gminą Kraków oraz Gminą Trzebinia o 
udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie zadania 
własnego z zakresu pomocy społecznej, w związku z urodzeniem 
pierwszego dziecka oraz pierwszych bliźniąt w Województwie 
Małopolskim w 2022 r. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2022 dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zrzeszenia 

Związków Zawodowych Energetyków o wpis Sanatorium ”Energetyk” w 
Krynicy-Zdroju do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego pn. „Bądź 
aktywny” w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z 
zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w 
roku 2022 w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
złożone w ramach tego konkursu. 

 
15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Integracyjny wiosenny piknik rodzinny” złożonego przez 
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie. 
 
16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Adventure Therapy” złożonego przez Fundacja Sprawne 
Wspinanie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Powiatem Olkuskim z przeznaczeniem 
na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Doposażenie Nowego 
Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans 
magnetyczny oraz aparat RTG z ramieniem typu C”. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. „Odważ 

się na zdrowie” na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej w 
dziedzinie zapobiegania nadwadze i otyłości w województwie 
małopolskim w 2022 roku. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór 

realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego 
odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji nadwagi i otyłości 
dzieci i młodzieży w województwie małopolskim pn. „Ruch i zdrowe 
odżywianie to moje wyzwanie” w 2022 roku. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki 

Senioralnej oraz określenia zasad jej funkcjonowania. 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia z siedzibą w Zatorze na 
potrzeby organizacji Święta Karpia, odbywającego się w dniach 2-3 
lipca 2022 r. 

 
22. 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. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Udostępnianie 

zasobów dziedzictwa – utworzenie Instytutu Dziedzictwa 
Niematerialnego Ludów Karpackich” planowanego do realizacji w 
trybie pozakonkursowym w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury 
oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
24. 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-
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2020. 
 
25. Podjęcie postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 marca 2022 r., znak: 
ZPO-III.3160.1.24.2021.UVN oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 20 października 2021 
r., nr RPOWM.MCP.20/21/01/D na okres 180 dni. 
 

26. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.2.2022.UVN w przedmiocie 
uchylenia decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie z dnia 13 grudnia 2021 r., nr RPOWM.MCP.27/21/01/D w 
całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi 
pierwszej instancji. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których 

może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 
młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. 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. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 260/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z  dnia 1 marca 2022 r. w sprawie 
zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium dla studentów lat 
wyższych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 
dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych 
Województwa Małopolskiego. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zasiłków pieniężnych dla 

korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego 

na stanowisko dyrektora Zespołu Jednostek Edukacyjnych 
Województwa Małopolskiego w Gorlicach. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego 

na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Myślenicach. 

 
33. Informacja w sprawie zakupu programu internetowego do sporządzania 

i zarządzania arkuszem organizacji szkoły w celu korzystania przez 
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
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Małopolskiego oraz szkoły i placówki Województwa Małopolskiego. 
 
34. Informacja w sprawie zwiększenia środków finansowych dla szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie 
z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 
35. Informacja w sprawie zmiany lokalizacji siedziby Filii w Gorlicach 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 
 
36. Informacja w sprawie zmiany lokalizacji siedziby Małopolskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek w Oświęcimiu. 
 
37. Informacja w sprawie organizacji warsztatów metodycznych języka 

polskiego w formie hybrydowej dla nauczycieli polonijnych w roku 2022 
r. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Powiatem Suskim, dotyczącej 
przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
prowadzenie kształcenia praktycznego w Technikum Jeździectwa w ZS 
im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. 

 
39. Informacja w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia do 

oferty kształcenia w Szkole Policealnej Pracowników Służb 
Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu 
zawodów: opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, asystent osoby 
niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, niezbędnej do złożenia 
wniosku do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie o zasadności 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami 
rynku pracy. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 

regulaminu organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
 
41. Informacja w sprawie listów otwartych w obronie Palace związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Muzeum Palace oraz 
wniosku do Marszałka Województwa Małopolskiego o odwołanie 
Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w 
Zakopanem od wszelkich prac i decyzji związanych z utworzeniem 
Muzeum Palace w Zakopanem. 

 
42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Koncert inauguracyjny Raba Gospel Choir z powiatu 
bocheńskiego jako działanie służące ugruntowaniu ciągłości kultury 
chrześcijańskiej regionu”, złożonego przez Stowarzyszenie Gospel nad 
Rabą na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 
43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
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pn. „Prof. Franciszek Ziejka - Zasłużony dla Radłowa - Koncert 
pamięci”, złożonego przez Radłowskie Forum Rozwoju na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum przy 

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. 
 
45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zmian regulaminu 

organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 
 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na rok 2022 w działach: 600, 710, 754, 801, 851, 852, 853, 
900, 921. 

 
47. Informacja w sprawie udziału Małopolski w Szczycie Gospodarczym pn. 

KRYNICA FORUM w 2022 r. 
 
48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Chór 

Musica Ex Anima & Orkiestry Symfonicznej Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia pn. „Popularyzacja polskiej muzyki sakralnej podczas 
głównej Liturgii w Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Przyjaciół Gminy Tarnów pn. "Mali ekolodzy”, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Mystkowie pn. „Prezentacja dorobku Koła Gospodyń 
Wiejskich w Mystkowie podczas obchodów 60-lecia KGW”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


