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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 437/22 
w dniu 3 stycznia 2023 r. 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Zarządu 

Województwa Małopolskiego. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 
2022-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o udzieleniu pomocy 

finansowej na rzecz Gminy Krynica-Zdrój na budowę toru MTB XCO na 
Górze Parkowej, w ramach zadania: Infrastruktura sportowa na 
potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o udzieleniu pomocy 

finansowej na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ na remont Miejskiej Hali 
Lodowej w Nowym Targu, w ramach zadania: Infrastruktura sportowa 
na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich. 

 
6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Udział drużyny UKS Sobek U-15 w finałach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w futsalu”, złożonego przez Uczniowski Klub 
Sportowy SOBEK na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 

Małopolskie Deklaracji współpracy dla projektu pn. „Akcelerator 
Innowacji Double Loop AHA” – (Innowacje dla aktywnego życia i 
starzenia się w Małopolsce) realizowanej przez  Fundację Klaster 
LifeScience Kraków jako Lidera projektu oraz Jagiellońskie Centrum 
Innowacji, Województwo Małopolskie i Miasto Kraków jako partnerzy 
projektu. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Nr 

X/226/ZDW/22 z dnia 4 listopada 2022 r., pomiędzy Województwem 
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Małopolskim, Powiatem Krakowskim, Powiatem Wadowickim oraz 
Gminą Skawina w sprawie realizacji zadania p.n.: „Opracowanie 
Studium techniczno – ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia BDI 
w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie”. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr 

X/10/ZDW/22 z dnia 9 marca 2022 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Niepołomice, dotyczącej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie 
gminy Niepołomice”. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr 

X/255/ZDW/22 z dnia 07 grudnia 2022 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Brzeskim, Gminą Brzesko, Gminą Szczurowa 
oraz Gminą Borzęcin dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – 
Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru 
autorskiego”. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr 

X/131/ZDW/19 z dnia 24 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta Tarnowa oraz 
Gminą Wierzchosławice przy udziale Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, 
dotyczącego współpracy przy realizacji inwestycji p.n.: „Budowa 
połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą 
Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. 

 
12. Informacja w sprawie realizacji zadań „buforowych” w ramach 

poddziałania 6.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji 

projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza 
Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań 
kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej.” w 
ramach Priorytetu 16 Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm 
CARE) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

 
14. Informacja w sprawie zwiększenia kwoty pomocy finansowej dla Gminy 

Miejskiej Kraków w związku z budową zewnętrznego układu drogowego 
do Małopolskiego Centrum Nauki. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru do bazy kandydatów na 

członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego. 

 
16. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 

Brzesko w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację wydarzenia 
kulturalnego Brzesko Okocim Festiwal. 
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17. Informacja w sprawie planowanego utworzenia instytucji kultury 

Województwa Małopolskiego pn. Centrum Historii i Kultury Romów w 
Oświęcimiu, dalej CHiKR. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 

regulaminu organizacyjnego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach. 

 
19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Koncert "Z dawnych manuskryptów", złożonego przez Parafia 
Ewangelicko - Augsburska Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 

Sportowego Burzyn pn. „Pogórzański Bieg Górski” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


