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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 373/22 
w dniu 12 kwietnia 2022 r. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 1 marca br. i 21 marca 
br.  

 

3. Informacja w sprawie realizacji Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. 
 

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Mistrzostwa Polski w Goalball 2022 - II Turniej Eliminacyjny” 
złożonego przez Stowarzyszenie Warto Być Razem na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Przygotowanie i przeprowadzenie „XIII EKO Rowerowej Familiady” 
złożonego przez Krakowski Klub Sportowy "JURA MOTO SPORT" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Maszeruj z nami włóczy-kijami 2022” złożonego przez 
„STOWARZYSZENIE POMAGAMY LUDZIOM KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ 
KP_PL, SUŁKOWICE” na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

7. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 
nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawiciela 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna z siedzibą 
w Krakowie.  

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”. 
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10. Informacja w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
zadania pn. Program Interreg VA Polska – Słowacja – Pomoc 
Techniczna. 

 

11. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Półwsie Zwierzynieckie”. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2033/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2018 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w 
ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 
„Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałania 3.4.5 
„Bony na doradztwo”, Typ projektów A. bon na specjalistyczne 
doradztwo. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 313/06 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego do 
komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla uzyskania 
podstawowych, selekcjonerskich i sokolniczych uprawnień do 
wykonywania polowania i egzaminy uzupełniające dla obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej dla uzyskania uprawnień do 
wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ze 
zm.). 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
wniosków na potrzeby Konkursu „Małopolskie OSP 2022”. 
 

15. Informacja w sprawie uruchomienia środków skarbu państwa na 
wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i użytkach zielonych 
wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Młody strażak potrzebny od zaraz! złożonego przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Żerosławicach na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Obchody 100. Rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Oleśnie złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na 
wsparcie w 2022 roku realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem 
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brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. 
 

19. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję w dniu 26 kwietnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na 
realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. 

 

20. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję w dniu 26 kwietnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu im. dr. 
Stefana Jasińskiego w Zakopanem. 

 

21. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję w dniu 26 kwietnia br. (do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/568/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie nadania 
statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLI/568/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 
lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jana Pawła II. 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zbigniewa 
Wiergowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
Zbigniew Wiergowski Ośrodek Profilaktyki Zdrowia i Rehabilitacji „Willa 
Luboń Wielki” w Rabce - Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których 
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Sercem dla Ukrainy” złożonego przez STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU ORAWY na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0277/17 pn. Wymiana starych pieców węglowych na 
nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem, realizowanego 
przez Beneficjenta - Gmina Miasto Zakopane. 

 

26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.01.01-12-0579/17 pn. Nowe Przestrzenie Zdarzeń w Tarnowie, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.01.01-12-1075/17 pn. Montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 
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Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz 
Trzebinia realizowanego przez Gminę Nowy Targ. 

 

28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0520/17 pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia”. 

 

29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
RPMP.05.03.02-12-1002/17 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w 
miejscowości Kadcza w Gminie Łącko. 

 

30. Podjęcie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności 
publicznoprawnej, znak: FE-I.3160.3.2022. 
 

31. Podjęcie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 
administracyjnego w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie należności 
publicznoprawnej, znak: FE-I.3160.4.2022. 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 841/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary 
Sącz” 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. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 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. 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w 
ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

35. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.3.2022.MSD w przedmiocie 
uchylenia decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie z dnia 13 grudnia 2021 r., nr RPOWM.MCP.28/21/01/D w 
całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi 
pierwszej instancji. 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia ze spółką „Koleje Małopolskie” 
sp. z o.o. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie 
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województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii 
Dowozowych. 

 

37. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1901/21 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. 
 

38. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Miasta i Gminy Muszyna. 

 

39. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/07 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 roku, w sprawie 
przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami. 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 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 pn.: „Budowa 
połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą 
Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. 

 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1300/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu prowadzenia listy niskoemisyjnych kotłów i 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe”. 

 
42. Informacja w sprawie przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 
Gminy Myślenice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw oraz w sprawie kolejnych kroków 
związanych z projektem uchwały. 

 

43. Informacja w sprawie możliwości włączenia się samorządu 
województwa małopolskiego w budowę pomnika „Tym co stawiali opór 
komunizmowi w latach 1944-1956”. 

 

44. Informacja w sprawie obchodów Roku Kopernikańskiego w 2023 r. 
 

45. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Miejskiej Kraków na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. 
Małopolski Fundusz Filmowy Małych Form. 

 

46. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.  
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Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Krynica-Zdrój z przeznaczeniem na organizację 55. Festiwalu im. 
Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. 

 

47. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolska 
Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej” dla jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. 

 

48. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury w 2022 roku pn. „Etno Małopolska”. 

 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Spektakl plenerowy pt. ,,Krakowiacy i górale’’ złożonego przez 
Stowarzyszenie Teatr Albertus na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Wydarzenia artystyczne integrujące małopolską i zagraniczną 
społeczność gier fabularnych złożonego przez Fundacja Edukacyjna 
Nausika na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

51. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu współpracy w 
ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w 
województwie małopolskim. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Dobra dotyczącej udzielenia 
pomocy finansowej na budowę nowej wieży widokowej na Mogielicy, 
najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego. 

 

53. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 
 

54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Koordynacja akcji #KRYNICAdlaDZIECI na rzecz uchodźców z 
Ukrainy złożonego przez Stowarzyszenie ANIMATORZY KULTURY na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Prowadzenie punktów noclegowych dla uchodźców z Ukrainy na 
Dworcu Głównym w Krakowie i Galerii Krakowskiej złożonego przez 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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56. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Kierunek UKRAINA - koordynacja wolontariatu na rzecz Ukrainy 
złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Podola na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

57. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 050, 600, 630, 710, 750, 758, 
801, 851, 853, 900, 921. 
 

58. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 600, 700, 720, 750, 801, 851, 
853, 900, 921, 925. 

 

59. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 

60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Podhalan 
Oddział Górali Podhalańskich w Czarnym Dunajcu pn. „Rekonstrukcja i 
dokumentacja wystąpienia Władysława Orkana na zjeździe Podhalan z 
roku 1922”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
„TURKUS” na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej pn. „Festyn 
rowerowy – nie bój się wsiąść na rower!” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Po Zdrowie 
do Natury pn. Organizacja Ekologicznych Jarmarków na Miodnym 
Szlaku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
„Przyjazna Rodzina” pn. „Integracyjny Powiatowy Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego z Dniem Dziecka” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

64. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Akademia Piłkarska Unia Oświęcim pn. „Oświęcimskie 
Mistrzostwa Świata 2022. Turniej Piłki Nożnej.”, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 
Sportowego AKADEMIA JUDO pn. ,,Otwarte Mistrzostwa Krakowa” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Związku 
Karate Tradycyjnego pn. ,,III Mistrzostwa Województwa Małopolskiego” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


