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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 406/22 

w dniu 6 września 2022 r. 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród Województwa 

Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej pn. „Małopolski Laur 

Sportu”. 

 

3. Informacja w sprawie promocji małopolskiego sportu podczas i w 

związku z Finałem Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów do lat 23. 

 

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Rozpoczęcie Sezonu drużyn młodzieżowych z LKS 

JAWISZOWICE” złożonego przez LUDOWY KLUB SPORTOWY 

"JAWISZOWICE" W JAWISZOWICACH na podstawie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Turniej piłkarski GORCE RDZAWKA CUP" złożonego przez Klub 

Sportowy Gorce Rdzawka na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Hejborki 2022 - piknik rodzinny Szkółki Piłkarskiej Borek tam, gdzie 

"SERCA ZAWSZE ZWYCIĘSKIE"! złożonego przez Stowarzyszenie 

Szkółka Piłkarska Borek na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Małopolskie Spotkania Sportowe” złożonego przez Federacja 

Speed-ball Senior na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „Obchody 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowy Pogoń Miechów” 

złożonego przez MKS Pogoń Miechów na podstawie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 

obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku 

pn. „Integracja przez sport”. 

 

10. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.05.02-12-0301/18 pn. „Zintegrowana infrastruktura dla 

transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie 

tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik” realizowanego przez Gminę 

Gnojnik. 

 

11. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.04.02-12-0276/17 pn. „Rozwój sieci ciepłowniczej w 

Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenie do sieci geotermalnej 

oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa 

gazowe i biomasę”. 

 

12. 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. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 146/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 

spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, 

Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 

projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1626/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie 

podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.03.00-12-

0435/16 pn. „Kierunek kariera” dla którego Beneficjentem jest 

Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 

Kompetencje, Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób 
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dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020  

z późn. zm. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kontraktu Programowego dla 

Województwa Małopolskiego oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia 

Kontraktu Programowego w imieniu Zarządu Województwa. 

 
16. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamienica obejmującego tereny położone w miejscowościach 

Kamienica, Szczawa, Zalesie, Zasadne, Zbludza. 

 

17. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamienica obejmującego tereny położone w miejscowościach 

Kamienica, Szczawa, Zbludza.  

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Małopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego „SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I 

PRAWDZIWYM” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie do koordynowania prac związanych z realizacją Konkursu 

Recytatorskiego „SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I 

PRAWDZIWYM”. 

 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. "Osoby niepełnosprawne i My" - warsztaty w Nowym Sączu i 

Krakowie złożonego przez Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju "FEER" 

na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. FIZLOZOFIA ODKRYCIA – MATEMATYCZNOŚĆ ŚWIATA złożonego 

przez Instytut Karpacki na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Miasta Nowego Sącza na lata 2022-2025”. 

 

22. Informacja w sprawie zakupu usług promocyjnych w związku  

z przedsięwzięciem pn. „Czyste Lasy”. 
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23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w 

ramach instrumentu finansowego LIFE dotyczącego wsparcia realizacji 

programów na rzecz klimatu. 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w 

ramach instrumentu finansowego LIFE dotyczącego wsparcia realizacji 

programów na rzecz środowiska. 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wspólnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o 

współfinansowanie dwusemestralnych studiów podyplomowych z 

zakresu ochrony powietrza i energetyki. 

 

26. Informacja w sprawie projektu „Raj w Dolinie Racławki” realizowanego  

w ramach środków z I edycji Budżetu Obywatelskiego. 

 
27. Informacja w sprawie w sprawie przekazania dodatkowych środków 

finansowych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie na wykup depozytu 

rodziny Sanguszków przez Województwo Małopolskie. 

 

28. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla Instytutu Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 

29. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla instytucji kultury 

województwa małopolskiego. 

 

30. Informacja w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Małopolskiego nowego zadania pn. Muzealne 

spotkanie  

z kulturą i tradycją dla wszystkich, planowanego do realizacji przez 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 

 

31. Informacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu 

Województwa Małopolskiego dla Teatru im. Stanisława Ignacego 

Witkiewicza w Zakopanem na realizację zadania pn. Scena Atelier przy 

Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem. 

 

32. Informacja w sprawie realizacji nowej inicjatywy w instytucjach kultury 

WM – Małopolska Seniorom.  

 

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Telemann | Europa i Polska złożonego przez STOWARZYSZENIE LA 

PAZZA SQUADRA na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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34. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 

dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Kultura Wrażliwa”. 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1103/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. 

„Mecenat Małopolski – II edycja”. 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 

dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”. 

 

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Śladami Jana Pawła II i Ignacego Jana Paderewskiego - wielkich 

Polaków związanych z Małopolską złożonego przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic na podstawie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

38. Informacja sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: 

"Utworzenie stanowiska koordynacji działań pomocowych dla Ukrainy  

i uchodźców z Ukrainy w Polsce prowadzonych przez stowarzyszenie 

Nowosądeckie Serducho” złożonego przez Stowarzyszenie 

Nowosądeckie Serducho, na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym złożonego 

przez Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Miechowskie na 

podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

40. Informacja w sprawie zmian w finansowaniu zadania na zadaniu pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 

"Krzeszowice" – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych  

- Działanie 12.1 RPO”. 

 

41. Informacja w sprawie zakupów sprzętu medycznego dla 

Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego. 
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42. Informacja w sprawie dofinansowania zakupów w Oddziale Klinicznym 

Elektrokardiologii w Pawilonie M-VIII w Krakowskim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Jana Pawła II. 

 

43. Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego pomocy finansowej 

dla Powiatu Olkuskiego w ramach zadania pn. ”Doposażenie Nowego 

Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans 

magnetyczny oraz aparat RTG z ramieniem typu C” oraz zmiany nazwy 

zadania. 

 

44. Informacja w sprawie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku 

Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. 

 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Obchody Jubileuszu 30 - lecia Stowarzyszenia dla Dzieci 

Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu złożonego przez 

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" na podstawie 

art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Małgorzaty Wcisło  

i Zbigniewa Wcisło, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej pod nazwą WILGA s.c., o wpis Hotelu WILGA 

do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 

rehabilitacyjne. 

 

47. Informacja w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Gminy 

Tuchów celem przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w 

pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej. 

 

48. Informacja w sprawie wsparcia finansowego gmin z terenu 

województwa małopolskiego z przeznaczeniem dla strażaków 

Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup odzieży specjalistycznej. 

 

49. Informacja w sprawie uruchomienia środków skarbu państwa na 

wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i użytkach zielonych 

wyrządzone przez zwierzęta łowne. 

 

50. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do oględzin  

i szacowania szkód łowieckich oraz wykonywania czynności 

związanych z wypłatą odszkodowań. 

 

51. Informacja w sprawie stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz zakresu i wysokości 
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roszczeń Wykonawców na zadaniach inwestycyjnych Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie. 

 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, Gminą Skawina, a Gminą Brzeźnica 

dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: 

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 m. Grabie gm. 

Skawina i Sosnowice gm. Brzeźnica”. 

 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 8 do umowy nr 

X/88/ZDW/17 z dnia 6 października 2017r. pomiędzy Województwem 

Małopolskim, Gminą Rabka Zdrój, Gminą Raba Wyżna, Gminą Czarny 

Dunajec, Gminą Kościelisko, Gminą Zakopane dotyczącej wspólnej 

realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 958 Chabówka 

Zakopane”. 

 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 

udzielenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: 

wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia 

osuwiska wraz z odbudową DW nr 993, odc.060 km 2+880-2+960 w m. 

Bednarka. 

 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego a Skarbem Państwa – 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie 

regulacji stanów prawnych oraz wypłaty odszkodowań za 

nieruchomości niezbędne do realizacji fragmentu obwodnicy Brzeszcz 

w ramach realizowanego przez GDDKiA zadania własnego pn: „ 

Budowa drogi S1 Kosztowy-Bielsko-Biała Odcinek II węzeł „Oświęcim” 

(z węzłem) – Dankowice”. 

 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 7 do Umowy nr 

X/47/ZDW/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim oraz Gminą Nowy Targ 

dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica 

Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna”. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego rachunku 

dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub 

dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie. 
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58. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 600, 630, 750, 754, 758, 

801, 851, 852, 853. 

 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie 

przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 

uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 

60. Informacja w sprawie prognozy dochodów i wstępnym limicie 

wydatków na 2023 r. 

 
61.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 

Sportowego "MARKAM" Wiśniowa-Osieczany pn. ,,Organizacja "XXXIX 

Sztafety Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh" na trasie Dobczyce  

- Wiśniowa” 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 Stowarzyszenia „Suscy 

Seniorzy” pn. „Ruch kluczem do szczęścia - zajęcia sportowe dla 

seniorów” 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 na 

Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki pn. „II Małopolski MOTOWEEK – 

bezpieczeństwo na drodze” 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 Koło Gospodyń 

Wiejskich w Sułoszowej III pn. „Biesiada Rodzinna” złożonej z 

pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich Dworzanie w Gromniku pn. „Pogórzańskie Święto Wina, 

Miodu i Dziczyzny” 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 Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pawęzowie pn. „125-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
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Pawęzowie” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 

podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach gmina Wolbrom pn. 

„NAJWIĘKSZY OBWARZANEK W POLSCE I NA ŚWIECIE” złożonej z 

pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

"Tarnów Pierwsze Niepodległe" pn. Tarnowski Koncert Muzyki 

Patriotycznej, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 

podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Myślenice pn. Koncert 

"Zakończenie Harcerskiego Lata", złożonej z pominięciem otwartego 

konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 


