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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 385/22 
w dniu 31 maja 2022 r. 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniach 8 lutego i 22 lutego 

2022 r. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
części nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 
61. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół 

Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu 
pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem w budynku położonym 
przy ul. Droga do Olczy 26. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 

drodze bezprzetargowej części nieruchomości Ośrodka Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ. 

 
6. Informacja w sprawie porządku Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w 
Tarnowie Sp. z o.o. oraz wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 

Województwa Małopolskiego w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą 
Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 

 
8. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zwołanego na 
dzień 9 czerwca 2022 r. 

 
9. Informacja w sprawie celów zarządczych na 2022 rok Spółek z 

większościowym udziałem Województwa Małopolskiego, sporządzona 
na dzień 12 maja 2022 roku. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
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RPMP.10.01.05-12-0041/22 złożonego przez Województwo Małopolskie 
pn.: Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM, w 
odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-002/22 w ramach 
Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 
Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. Regionalny program 
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 10. Oś 
Priorytetowa Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
11. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.02-12-0908/17 pn. Obszar „Starówka” - lokalne centrum 
naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg 
lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic, realizowanego przez 
Miasto Gorlice w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 

 
12. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.01-12-0076/19 pn. „Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne 
– etap III”. 

 
13. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.04-12-0193/18 pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz 
infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako 
zintegrowanego produktu turystycznego”. 

 
14. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.12.01.03-12-0621/17 pn. „Modernizacja i przebudowa Oddziałów 
Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach”. 

 
15. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji 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 2014-2020. 

 
16. 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 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 

 
17. 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: 
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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. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.14.01.00-12-0002/22 pn. „Przeciwdziałanie skutkom społecznym 
pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego 
Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę 
pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem” 
złożonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, w 
ramach trybu nadzwyczajnego, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.14.01.00-12-0007/22 pn. „Przebudowa budynku nr 2 
Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. 
Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej 
opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i 
sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19” złożonego przez 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława 
Frańczuka, w ramach trybu nadzwyczajnego, Działanie 14.1 REACT-EU 
dla zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 340/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0280/18 pn. 
„Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – etap 2” 
złożonego przez Gminę Niepołomice, 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 przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla 

instrumentów finansowych wdrażanych w zakresie instrumentu 
REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 792/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO. 

 
23. 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 
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2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna, w ramach osi 
priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji 
RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

 
25. Informacja w sprawie propozycji zmian RPO WM na lata 2014-2020 

celem przekazania ich do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
oraz Komisji Europejskiej i rozpoczęcia nieformalnego dialogu 
poprzedzającego przekazanie zmiany programu przez system SFC. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli IZ RPO WM na lata 2014 - 2020 do składu 
Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014- 2020. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu 

Województwa Małopolskiego przez Izbę Administracji Skarbowej w 
Krakowie. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci”, dotyczącego współpracy w 
ramach organizacji Małopolskiego Festiwalu Piosenki „Integracja 
Malowana Dźwiękiem”. 

 
29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Jubileusz 100-lecia Klubu Sportowego Górnik Brzeszcze” 
złożonego przez KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" BRZESZCZE na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Etapowa Triada - edycja letnia” złożonego przez Fundację Kocham 
Góry na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 
31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „XI Bieg św. Rocha” złożonego przez Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w Nowym Sączu na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
32. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas XIX 

Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. 
 
33. Informacja w sprawie promocji małopolskiego sportu podczas i w 

związku z wyjazdem Drużyny Dziewcząt MDP Przytkowice na Olimpiadę 
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CTIF 2022. 
 
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe 

zatrudnienie Pani Krystyny Walendowicz, Dyrektora Wojewódzkiego 
Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. 

 
35. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję SWM w dn. 4 lipca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie 
aktywa trwałego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie 

przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II sprzętu 
medycznego na rzecz Obwodowego Szpitala Klinicznego w Iwano-
Frankowsku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: 

„Wojewódzki program dotyczący wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu 
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim na lata 
2022 – 2027”. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Marii 

Majerczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Maria 
Majerczyk „LE-MA” Wynajem Pokoi z Wyżywieniem Dom Wczasowy 
„Żuraw” w Rabce Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wojskowych 

Zakładów Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu dla Sanatorium 
Uzdrowiskowego „Wiarus” w Złockiem, o wpis do rejestru ośrodków, w 
których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Koordynacja działań pomocowych dla Ukraińców”, złożonego 
przez Fundację Instytut Państwa i Prawa na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „MAŁOPLSKI ROK SENIORA 2022 - PIKNIK SENIORA w NOWYM 
TARGU” złożonego przez Stowarzyszenie "Aktywny Senior" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach V edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji 
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oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 
 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim w sprawie 
przekazania środków finansowych z budżetu państwa. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Charsznicy na potrzeby organizacji 
wystawy pod nazwą XXVI Charsznickie Dni Kapusty, odbywającej się w 
dniach 10 - 11 września 2022 r. na stadionie sportowym LKS „Spartak” 
w Miechowie – Charsznicy. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Trzyciąż na potrzeby 
organizacji XV Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż, odbywającego się 
w dniu 2 października 2022 r. 

 
46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Strażacki Piknik Rodzinny na Strzygańcu”, złożonego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Chochorowicach na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Wiem, że potrafię” złożonego przez Krakowskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
48. Informacja w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach 

rolnych, wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
 
49. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. 

Grupom Regionalnym Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego - Grupie Podhalańskiej z siedzibą w Rabce-Zdrój i Grupie 
Krynickiej z siedzibą w Krynicy-Zdrój. 

 
50. Informacja w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski 
Ład”. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Powiatem Gorlickim oraz Gminą 
Bobowa dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego 
p.n.: „Rozbudowa/ przebudowa skrzyżowania DW nr 981 z drogą 
powiatową nr 1567K w miejscowości Wilczyska – opracowanie 
dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Czarny Dunajec dotyczącej 
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wspólnej realizacji zadania p.n.: „Opracowanie studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowego budowy obwodnic w ciągu DW 957, DW 
958 i DW 959 na terenie Gminy Czarny Dunajec”. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Zator 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 
– Andrychów. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 583/04 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg powiatowych na obszarze powiatu nowosądeckiego 
w Województwie Małopolskim. 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1076/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
myślenickiego w Województwie Małopolskim. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1077/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
nowotarskiego w Województwie Małopolskim. 

 
57. Informacja w sprawie przedstawienia opinii o wywiązywaniu się z 

obowiązków służbowych. 
 
58. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zestawów komputerowych 

oraz monitorów. 
 
59. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 
zamówieniu publicznym pn. „Dostawa 4 serwerów wraz z 
oprogramowaniem wirtualizacyjnym”. 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 
zamówieniu publicznym pn. „Dostawa licencji oprogramowania”. 

 
61. Informacja w sprawie konieczności przyznania z Budżetu Województwa 

środków na sfinansowanie korekty finansowej nałożonej przez IZ RPO 
2014-2020 Małopolskiej Policealnej Szkole Masażu nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Krakowie w ramach realizacji projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
62. Informacja w sprawie realizacji nowego Projektu pn. „Bezpieczna 

Małopolska – lekkie samochody strażackie”. Inwestycja przewidziana 
do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
63. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję SWM w dniu 4 lipca br.: (projekt do 

konsultacji) 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Nr 2 w Krakowie oraz włączenia go w strukturę 
Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w sprawie utworzenia 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Krakowie oraz włączenia go 
w strukturę Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w 
Krakowie. 

 
65. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję SWM w dniu 4 lipca br.: (projekt do 

konsultacji) 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Nowym Sączu oraz włączenia go w strukturę 
Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu. 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w sprawie utworzenia 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowym Sączu oraz włączenia go 
w strukturę Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym 
Sączu. 

 
67. Informacja w sprawie możliwości wsparcia finansowego dla projektu 

pn. „Ochrona dokumentacji audiowizualnej osiągnięć kultury 
materialnej małopolski: wybitni ludzie, wybitne przedsięwzięcia, 
wybitne wydarzenia” realizowanego przez Telewizję TVP Kraków. 

 
68. Informacja w sprawie dofinansowania z budżetu WM zakupu sprzętu 

oświetleniowego oraz ekranu do projekcji tylnej sceny dla Centrum 
Sztuki Mościce. 

 
69. Informacja w sprawie nadawania odznaczeń instytucjom oraz 

pracownikom instytucji kultury Województwa Małopolskiego. 
 
70. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską, Województwem 
Małopolskim oraz Gminą Wadowice o wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na finansowanie Muzeum Dom Rodzinny Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w 2022 roku. 

 
71. Informacja w sprawie prośby o przyznanie finansowania wykonania i 
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zakupu działa artystycznego pn. „Drzewo życia”. 
 
72. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury 
w 2022 roku pn. „Etno Małopolska”. 

 
73. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Związkiem Podhalan Oddział Zakopane 
dotyczącej udzielenia nieodpłatnej sublicencji do filmu zrealizowanego 
w ramach programu Filmoteka Małopolska. 

 
74. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Regionalnej Kościelisko dotyczącej udzielenia nieodpłatnej sublicencji 
do filmu zrealizowanego w ramach programu Filmoteka Małopolska. 

 
75. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. XXII Międzynarodowy Festiwal "Młodzi Artyści w Krakowie" 2022 - 
Koncert w Bazylice Mariackiej przez Stowarzyszenie Promujące 
Młodych Artystów  na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
76. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn.: „Zagórzańskie Centrum Wolontariatu” złożonego przez 
Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość, na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
77. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn.: „Wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy oraz osób 
pomagających uchodźcom na terenie województwa małopolskiego” 
złożonego przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie, na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
78. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków Małopolskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminu i sposobu zgłaszania 
kandydatów oraz określenia organizacji i trybu jej działania. 

 
79. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Rodzinny Rajd Rowerowy” złożonego przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Skale na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
80. Informacja w sprawie wysokości nagrody Marszałka Województwa 

Małopolskiego dla Laureata konkursu pn. Turystyczne Skarby 
Małopolski kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina 
turystyczna”. 

 
81. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach 600, 720, 750, 754, 758, 855. 
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82. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru agencji ratingowej do nadania i 

aktualizacji krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności 
kredytowej (ratingu) dla Województwa Małopolskiego. 

 
83. Informacja w sprawie udzielenia Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa 

Babińskiego SPZOZ w Krakowie pożyczki z budżetu województwa w 
wysokości 7 mln zł. 

 
84. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii św. 

Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie Mistrzejowicach pn. GAŚ 
PRAGNIENIE! - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i rodziców, 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
85. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego 

Limanowska Grupa Rowerowa pn. ,,I Czasówka rowerowa pod Ostrą” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
86. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiej Fundacji 

Żeglarstwa, Sportu i Turystyki „HALS” pn. „Żagle woda i przygoda w 
Krakowie - zajęcia dla ukraińskich dzieci” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
87. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

"Sądecka Samochodówka" pn. „Organizacja Memoriału im. inż. 
Tadeusza Tańskiego - otwarty rajd turystyczno-samochodowy dla 
uczniów i absolwentów Sądeckiej Samochodówki” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
88. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Raciechowice 2005 pn. 

Warsztaty akordeonowe z Motion Trio, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
89. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Partytura pn. Koncert „W rytmie Piazzolowskiego tanga” w Bochni, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
90. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji inCanto, 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
91. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Żerosławicach pn. „Rodzinny piknik integracyjny "U 
strażaków”” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
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podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
92. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej pn. Festyn rodzinny „Lubimy gdy 
bzyczą” złożonej z pominięciem z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 
93. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wał-Rudzie pn. „Jubileusz 100-lecia OSP Wał-Ruda” 
złożonej z pominięciem z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


