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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 366/21 

w dniu 8 marca 2022 r. 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 14 grudnia 2021 r. i 17 

lutego 2022 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z 
terenu Małopolski, na realizację w 2022 roku małopolskiego projektu 
„Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. 

 
4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Borzęciński Bieg Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych” złożonego 
przez LKS Burzyn na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „ORGANIZACJA XIII CYKLU TURNIEJÓW BRYDŻ NA 
SĄDECCZYŹNIE 2022” złożonego przez Stowarzyszenie Sekcja Brydża 
Sportowego "ALF" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. 

 
7. Informacja w sprawie opracowania Raportu z wypełnienia przez 

Województwo Małopolskie warunku podstawowego pn. Dobre 
zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji 
w ramach Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach 
Polityki Spójności 2021-2027. 
 

8. Informacja w sprawie wprowadzenia Zarządzeniem Marszałka 
Województwa Małopolskiego Planu Równości Płci dla Urzędu 
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Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację 

zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i 
przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 
2022 r.” 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert pn. „Odważ się 

na zdrowie” na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej w 
dziedzinie zapobiegania nadwadze i otyłości w województwie 
małopolskim w 2022 roku i powołania Komisji Konkursowej oceniającej 
oferty złożone w ramach tego konkursu. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Rodzina to jedna drużyna ! złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Miłkowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie udzielenia przez Województwo Małopolskie 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500 000 zł dla 
Powiatu Olkuskiego na zadanie własne powiatu – zakup rezonansu oraz 
aparatu RTG z ramieniem C. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Spełniamy marzenia złożonego przez stowarzyszenie "Virtus" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 688/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie 
powołania partnerstwa regionalnego projektu „ITHACA – InnovaTion in 
Health And Care for All” (ITHACA, Innowacje w zdrowiu i opiece dla 
wszystkich) w ramach programu Interreg Europa zmienionej Uchwałą 
nr 1152/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 
2018r. oraz uchwałą  
nr 1732/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 
2018 r. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Wierzchosławice dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie 
wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i 
Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach”. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Powiatem Limanowskim, Powiatem 
Bocheńskim, Miastem Limanowa, Gminą Limanowa, Gminą Tymbark, 
Gminą Gdów, Gminą Słopnice, Gminą Dobra, Gminą Jodłownik, Gminą 
Łukowica, Gminą Łapanów dotyczącej wspólnej realizacji zadania 



Strona 3 z 6 

 

inwestycyjnego p.n.: „Opracowanie Studium techniczno – 
ekonomiczno-środowiskowe budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a 
DW 965 w rejonie Limanowej”. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Niepołomice, dotyczącej 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 964 na terenie gminy Niepołomice”. 
 

18. Informacja w sprawie wprowadzenia dodatkowych zadań drogowo-
mostowych do Pomocy Technicznej, Działanie 13.2 Przygotowanie 
inwestycji strategicznych. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego 
Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i 
Nowym Sączu za 2021 rok. 

 
20. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Tarnowskiego. 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 

projektów w ramach 14. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 
REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce. 

 
22. Informacja w sprawie propozycji stanowiska negocjacyjnego 

Województwa Małopolskiego na temat Kontraktu Programowego.  
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały Nr 1455/21 

Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia projektu 
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-
2027 Małopolska Przyszłości. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 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 
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: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z 
późn. zm. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.09.02.01-12-
0388/17 pn. „Małopolski Tele-Anioł”, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
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Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ 
projektu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020, z późn. zm. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.09.02.01-12-0001/22 złożonego przez Województwo Małopolskie 

pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie 

grantowe Placówek POZ, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.02.01-

IP.01-12-026/21 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ 

projektu H. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu 

ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej, 9. Oś Priorytetowa Region spójny 

społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

27. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji 
kultury województwa małopolskiego. 

 
28. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum 

Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
 

29. Informacja w sprawie wniosku do Zarządu Województwa Małopolskiego 
o odsunięcie od prac i decyzji związanych z utworzeniem Muzeum 
Palace w Zakopanem – Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem. 

 
30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Sonaty Misteryjne | Muzyka Dawna w Kościele Ewangelickim, 
złożonego przez Parafia Ewangelicko - Augsburska Przemienienia 
Pańskiego Nowy Sącz Stadło na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 956/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. 
Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia 
życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: Wsparcie dla tworzenia 
i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym 
żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na 
rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ projektu 
B: Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat  
3 przez dziennego opiekuna – nabór dedykowany projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR 
(zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu) zmienionego Uchwałą Nr 1058/21 
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z dnia 20 lipca 2021 r., Uchwałą Nr 1736/21 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz 
Uchwałą Nr 3/22 z dnia  
4 stycznia 2022 r. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 955/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/21 wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. 
Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia 
zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: Wsparcie dla tworzenia i/lub 
funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków 
(m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz 
zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ projektu B: 
Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna – nabór dedykowany projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. 
EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie 
rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, zmienionego Uchwałą 
Nr 1057/21 z dnia 20 lipca 2021 r. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1735/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy podstawowych 
projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/21 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 
ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz 
łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: Wsparcie dla 
tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w 
tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania 
na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ 
projektu B: Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 
przez dziennego opiekuna – nabór dedykowany projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. 
EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie 
rozliczane są w całości uproszczonymi metodami. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1737/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy podstawowych 
projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 
ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz 
łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: Wsparcie dla 



Strona 6 z 6 

 

tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w 
tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania 
na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ 
projektu B: Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 
przez dziennego opiekuna – nabór dedykowany projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR 
(zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu) zmienionej Uchwałą Nr 4/22 
z dnia 4 stycznia 2022 roku. 

 
35. Informacja w sprawie zakupu usług promocyjnych w związku z 

przedsięwzięciem pn. Liga Antysmogowa. 
 
36. Podjęcie uchwały w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów 

i usług w Województwie Małopolskim. 
 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego  na rok 2022 w działach: 010, 700, 710, 754, 758, 853, 
925, 926. 

 
38. 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. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Jestem, 

Rozumiem, Mówię pn. „Trening uwagi słuchowej jako forma terapii 
dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji.”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i ich Rodzin "jestem ZA" pn. 
„Integracja z nartami”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


