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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 423/22 
w dniu 27 października 2022 r. 

 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 26 lipca, 16 września, 26 

września i 20 października 2022 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu i flagi 

Województwa Małopolskiego w pracy doktorskiej pt. „Uwarunkowania 
działań policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców wybranych gmin 
powiatu tarnowskiego”. 

 
4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Młodzi na Start - Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym”, 
złożonego przez Krakowski Klub Karate Tradycyjnego na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. "Koszykarski Dzień Niepodległości", złożonego przez Fundację 
Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Klubowe Mistrzostwa Polski”, złożonego przez Stowarzyszenie 
Speed-ball Polska na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „FIFARAFA - esportowy turniej piłki nożnej” złożonego przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego DUCH na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
8. Informacja dotycząca umów z dyrektorami instytucji kultury 

Województwa Małopolskiego powołanych na czas nieokreślony. 
 
9. Informacja w sprawie zmiany nazwy Muzeum Okręgowego w Nowym 

Sączu, Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Muzeum – 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku 
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Lipowiec. 
 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Jak to onegdaj w święta bywało - tradycje i zwyczaje 
bożonarodzeniowe”, złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
11. Informacja w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. Grupie Regionalnej 

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupie 
Podhalańskiej na zakup samochodu specjalnego. 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Andrzejki, zapusty w kulturze Małopolskiej wsi”, złożonego przez 
Koło Gospodyń Wiejskich zGrabna Paczka na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Informacja w sprawie tworzenia systemu zintegrowanego transportu 

zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej. 
 
14. Informacja dotycząca zapewnienia bezpłatnych przejazdów w 

przewozach kolejowych w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej po 
1 listopada 2022 r. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu 

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

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Skała umowy 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 Olkusz-
Trzyciąż-Kraków. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Zakliczyn umowy 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 Tarnów-
Nowy Sącz. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Nowy Targ umowy 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 Nowy Sącz-
Nowy Targ. 

 
20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Jak działa organizm seniora – warsztaty profilaktyki zdrowotnej”, 
złożonego przez Fundacja Aktywnej Edukacji na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „"Stop Manipulacji! Nie daj się oszukać" - Wykłady edukacyjne”, 
złożonego przez Stowarzyszenie Manko na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 

realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2022 
rok. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie 
realizacji zadania zleconego polegającego na organizowaniu i 
prowadzeniu ośrodków adopcyjnych w latach 2023 - 2027 oraz 
powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach 
otwartego konkursu ofert. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 217/2022 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie 
udzielenia upoważnienia do przygotowania i realizacji projektu 
nadzwyczajnego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3. Wsparcie grantowe dla Placówek 
POZ” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, 
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi 
Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Typ projektu H Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 oraz przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o 
powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania wsparcia 
finansowego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3. Wsparcie grantowe dla Placówek 
POZ” (ze zm.) 

 
25. Informacja w sprawie niewykorzystania środków z budżetu WM w 2022 

r. na zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku nr 
3B Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - 
opracowanie dokumentacji projektowej”. 

 
26. Informacja dotycząca wniosku Wojewódzkiej Przychodni 
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Stomatologicznej im. dr. Z. Żaka w Krakowie o pokrycie straty netto za 
2021 rok. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do Umowy nr 

X/192/ZDW/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Trzebinia, dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K 
oraz drogą gminną nr G101109 K w Myślachowicach’’. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 

X/189/ZDW/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Niepołomice, dotyczącej współpracy przy 
realizacji inwestycji p.n. „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w 
nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964, stanowiącej połączenie 
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych” - 
Etap II Budowa obwodnicy Niepołomic. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy 

X/123/ZDW/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Powiatem Bocheńskim a Gminą Bochnia w sprawie 
zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa 
z drogą powiatową nr 2006K Szarów-Kłaj-Proszówki”. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 

X/112/ZDW/22 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”. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 

X/3/ZDW/22 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem 
Zakopane w sprawie przygotowania zadania p.n. „Opracowanie 
wielowariantowej koncepcji budowy Północnej obwodnicy Zakopanego 
wraz z opcją pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Powiatem Myślenickim oraz Gminą 
Sułkowice, dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu w m. Sułkowice na pot. 
Harbutówka w ciągu drogi wojewódzkiej 956 wraz z budową ronda”. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 

X/11/ZDW/21 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Kościelisko, w zakresie realizacji inwestycji p.n.: „Wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na ścieżce rowerowej łączącej Dolinę 
Kościeliską z Doliną Chochołowską w ciągu DW 958”. 
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34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 435/22 z dnia 29 marca 

2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych 
przyjętych do realizacji w 2022 r., oraz zadań stanowiących kontynuację 
z lat poprzednich. 

 
35. 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. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do Porozumienia nr 

X/204/TK/19 z dnia 27 listopada 2019 roku pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Alwernia 
dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 
780. 

 
37. Informacja w sprawie nieruchomości Muzeum Archeologicznego w 

Krakowie obejmującej zespół dworsko – parkowy „Branice”. 
 
38. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności należnej za 

ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości 
stanowiącej współwłasność Województwa Małopolskiego położonej w 
Nowym Targu przy ulicy Królowej Jadwigi 1. 

 
39. Podjęcie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadków 

oraz zlecenia przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków Pani 
Bogusławie Strzelichowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, znak: FE-I.3160.12.2020. 

 
40. 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. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 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 
Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm. 
 
42. 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). 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1442/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki - 
Nowy Targ”  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. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 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. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1440/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 958 Chabówka – 
Zakopane”  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. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 931/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Zachodnia Obwodnica Zielonek” 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 
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lata 2014 –2020. 
 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2139/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Osi 
Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje 
regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 429/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Wolbromia Etap III” 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. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1773/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Zintegrowany system 
informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie 
Województwem Małopolskim” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa 
Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 
Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 1266/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym”, z późn. zm. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie, 

Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz 
Porozumienia o dofinansowaniu, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby 
regionalne, Poddziałanie  5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Działanie 
14.3 Wsparcie inwestycyjne Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego dla projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
52. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
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RPMP.06.01.01-12-0162/16 pn. „Zabezpieczenie przed dewastacją, 
renowacja i zagospodarowanie zamku w Zatorze pod funkcję 
gastronomiczną z mini-barem oraz wystawę muzealną o historii zamku 
książęcego i jego mieszkańców”, realizowanego przez Fundację Zamek 
w Zatorze. 

 
53. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.01-12-0204/18 pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie 
Gminy Skawina – etap II”, realizowanego przez Gminę Skawina. 

 
54. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.01-12-0205/18 pn. „Redukcja niskiej emisji przez 
promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z 
Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe – etap 2”, 
realizowanego przez Gminę Liszki. 

 
55. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.01-12-0293/18 pn. „Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Mogilany”, realizowanego przez Gminę Mogilany – druga edycja. 

 
56. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.02-12-0542/16 pn. „Park Rekreacyjno – Sportowy 
„Złockie””, realizowanego przez Firmę Handlową „MIKULEC” Andrzej 
Mikulec. 

 
57. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP. 

04.05.01-12-0961/17 pn. „Rozwój systemu informacji dla podróżujących 
na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowanego 
przez Gminę Miejską Kraków. 

 
58. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.02-12-0398/17 pn. „Niskoemisyjny transport miejski w 
Limanowej”, realizowanego przez Miasto Limanowa. 

 
59. 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-
2020. 

 
60. Informacja w sprawie usług e-learningowych, wstrzymanych do 

rozliczenia w ramach projektu RPMP.08.04.01-12-0023/17 „Małopolskie 
Bony Rozwojowe”, realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego (MARR). 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Małopolskim Funduszem 

Rozwoju Sp. z o.o. umowy powierzenia zadań dotyczącej zarządzania 
środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Zarządu 
Województwa Małopolskiego, pochodzącymi z wkładów wniesionych 
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do instrumentów finansowych utworzonych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 i wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 
62. 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. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 728/17 Zarządu WM z 

dnia 11 maja 2017 r w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego kierownikom wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych do podejmowania 
niezbędnych czynności, związanych z realizacją przypisanych tym 
jednostkom zadań w projekcie pozakonkursowym pn. „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia 
zawodowego uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ze zm.) 

 
64. 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. 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1467/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa kierownikom szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie do czynności zwykłego 
zarządu związanych z prowadzeniem szkoły lub placówki oświatowej. 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w 
Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej do budowy dźwigu osobowego w budynku Zespołu 
Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie”. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w 
Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. „Montaż klimatyzatorów w 
budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Krakowie”. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków o przyznanie 

stypendium na rok szkolny 2022/2023 w projekcie pn. „Małopolski 
Program Stypendialny w ramach RPO WM” realizowanym w ramach 10 
Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, 
Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów 
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szczególne uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
69. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków 

o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia 
szkół i placówek oświatowych Grant 1 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. 

 
70. Informacja w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 

odwodnienia oraz izolacji i ocieplenia fundamentów budynku Biblioteki 
Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Bochni”. 

 
71. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji Projektu pn. 

„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy zadania 
Jednostki zdrowia biorącej udział w Projekcie: Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 
72. Informacja w sprawie realizacji Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – 

Samochody Ratownicze”. Inwestycja przewidziana do 
współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
73. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Partnerów do udziału w Projekcie 

pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze”, w ramach 
Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian 
klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych oraz przyjęcia 
wzoru umowy partnerskiej. 

 
74. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia 

mediacji dotyczącej sporu związanego z brakiem zapłaty dla 
podwykonawcy umowy prowadzącego działalność gospodarczą w 
związku z realizacją umowy o roboty budowlane z dnia 27 kwietnia 2020 
r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a prowadzącym 
działalność gospodarczą. 

 
75. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad 

współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim a Izbą 
Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy organizacji konkursu o 
nagrodę „Krakowskiego Dukata”. 

 
76. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
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planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Nowego Sącza na lata 2022-2037”. 

 
77. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 750, 754, 758, 801, 851, 
853, 854, 900. 

 
78. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 977/11 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie 
Procedury planowania wieloletnich przedsięwzięć (zadań) w ramach 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego. 

 
79. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 976/11 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie 
Instrukcji planowania zadań budżetowych przez Departamenty Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostki 
organizacyjne Województwa Małopolskiego. 

 
80. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji VIRIBUS 

UNITIS – POŁACZONYMI SIŁAMI pn. „Biesiada Patriotyczna”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
81. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Jadownickiej pn. „Publikacja pracy naukowej 
członkini TMZJ dr Sabiny Jakubowskiej "Imiona – dziedzictwo kultury. 
Zmienność imiennictwa w polskich środowiskach lokalnych na 
przykładzie rzymskokatolickiej parafii Jadowniki (Podgórne) w 
Małopolsce w latach 1784- 2005"”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
82. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tarnowskiego Związku 

Brydża Sportowego w Tarnowie pn. „Tarnowski Mityng Brydżowy” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
83. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 

Sportowego z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi pn. 
„Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego 2022” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
84. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Kulturalnego "Z tradycją w przyszłość" w Kamionce Wielkiej pn. 
Jubileusz 40-lecia Zespołu Regionalnego SKALNIK złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
85. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Hejnał 
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Trąbki pn. „Muzyka łączy pokolenia” 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 Stowarzyszenia 

zwykłego "W stronę słońca" pn. Movember - zapuść wąsa i zbadaj się, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


