
Strona 1 z 14 

 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 382/22 
w dniu 24 maja 2022 r. 

 
 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 21 kwietnia i 12 maja 

2022 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 628/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 535/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie 
udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Województwa Małopolskiego, do składania oświadczeń 
woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego oraz do 
składania oświadczeń woli związanych z powierzeniem danych 
osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu 
Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej 
RPO WM. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do udzielania odpowiedzi 
na skargi, wnioski i petycje, do rozpatrzenia których właściwy jest 
Zarząd Województwa Małopolskiego. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia dwóch 
samochodów marki Mercedes Benz na rzecz spółki pod firmą 
Igrzyska Europejskie 2023 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Krakowie. 

 
7. Informacja nt. promocji małopolskiego sportu podczas i w związku z 

wyjazdem reprezentacji zespołu Global – Cheer na Mistrzostwa 
Europy w Grecji – Ateny.  
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8. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas i w związku z 

wyjazdem drużyny Unique Cheerleaders na Mistrzostwa Europy 
Cheerleaders w Grecji – Ateny.  
 

9. Informacja nt. promocji małopolskiego sportu podczas i w związku z 
wyjazdem zespołu cheerleaders Voltage na Mistrzostwa Europy w 
Grecji – Ateny. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego 
jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na 
realizację w 2022 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa - MIRS”. 

 
11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 10 

Bieg Ziemi Limanowskiej złożonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe Ziemia Limanowska na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„XIII Memoriał im. Tadeusza Szybińskiego” złożonego przez LKS 
Czarni Staniątki na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

MKS Skawa Wadowice - 115 lat tradycji! złożonego przez Miejski Klub 
Sportowy "SKAWA" na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

14. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Aktywna Mogielica na Nartorolkach III ,,Uphill” złożonego przez UKS 
,,WIERCHY” ZALESIE na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług w 

portalu komunikacyjnym w zakresie obsługi zleceń płatności ze 
środków europejskich i krajowego współfinansowania. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1762/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie 
powołania Grupy roboczej ds. problemów wdrożeniowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020 oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 397/13 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w 
sprawie powołania Grupy roboczej do spraw regionalnego programu 
operacyjnego na lata 2014–2020. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie deklaracji partnera projektu „FABCOM” w ramach I 
naboru w programie Interreg Europa. 

 
18. Podjęcie uchwały sprawie podpisania przez Województwo 

Małopolskie Deklaracji organu odpowiedzialnego za instrument 
polityki adresowany przez projekt MINEV „Waste Minimization in 
Large Events”, do którego realizacji przystępuje Gmina miejska 
Kraków w ramach I naboru w programie Interreg Europa. 

 
19. Informacja nt. zakwalifikowania partnerstw z Województwa 

Małopolskiego do udziału w projekcie doradczym pn. Centrum 
Wsparcia Doradczego Plus. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Gródek nad 
Dunajcem na lata 2022-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 
określonych w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030 
ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii 
Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 
22. Informacja nt. rezygnacji z dofinansowania oraz odstąpienia od 

podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Przygotowanie 
dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Centrum Chorób 
Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II” 
w ramach Działania: 13.2. Przygotowanie Inwestycji Strategicznych – 
projekt pozakonkursowy. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 50/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zakup taboru 
kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych” w ramach Osi 
Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 
Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.3 Regionalny 
niskoemisyjny transport aglomeracyjny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1771/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Regionalny System 
Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” w ramach Osi Priorytetowej 2 
Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 
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Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020”. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.14.01.00-12-0001/22 pn. „Poprawa dostępności jakości i 
efektywności rehabilitacji pocovidowej poprzez poszerzenie 
powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu 
Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” złożonego przez 
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, w ramach 
trybu nadzwyczajnego, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.14.01.00-12-0004/22 pn. „Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i 
Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego 
zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania 
negatywnych skutków COVID-19” złożonego przez Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, w 
ramach trybu nadzwyczajnego, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 241/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-
033/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 
11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1893/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0044/20 pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki -etap II” złożonego 
przez Gminę Zielonki, 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. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1143/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0076/19 pn. 
„Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach 
domowych w Gminie Świątniki Górne - etap III” złożonego przez 
Gminę Świątniki Górne, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
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Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1251/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0075/19 pn. 
„Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy 
Wielka Wieś – etap II” złożonego przez Gminę Wielka Wieś, 
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. 

 
31. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.02.01.04-12-0079/16 pn. Integracja e-usług w informacji 
przestrzennej realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa. 

 
32. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.01-12-0294/18 pn. „Promowanie niskoemisyjnych 
strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany 
palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów - etap II”. 

 
33. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.05.02.02-12-0492/17 pn. Usuwanie azbestu z gospodarstw 
domowych w Gminie Biały Dunajec realizowanego przez Gminę Biały 
Dunajec.  

 
34. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0182/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa 
stałe). 

 
35. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr projektu 

RPMP.11.01.02-12-0934/17 pn. „Przestrzenie czasu wolnego w 
mieście Proszowice – obszar kultury”. 

 
36. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.02-12-0574/17 pn. „Klaster Innowacji Społeczno-
Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie 
przy ul. Zabłocie 20-22”. 

 
37. 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 



Strona 6 z 14 

 

usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia formularzy umów o 

następcy/nabywcy prawnego dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 7 „Podstawowe usługi  i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.09.02.01-12-0040/22 złożonego przez Województwo 
Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych pn.: Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3, w odpowiedzi na nabór nr 
RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/21 w ramach Działania 9.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i 
społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, 9. Oś 
Priorytetowa Region spójny społecznie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasta Nowy Targ. 
 
41. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody 

Małopolskiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości położonej 
w Krakowie przy ul. Kapelanka. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, na 
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Szpitala, 
nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości 
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. 
„Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych 
Specjalizacji”. 
 

44. Informacja nt. zaangażowania Województwa w XVII Forum 
Przedsiębiorców Małopolski. 
 

45. Informacja nt. współpracy Województwa Małopolskiego z Polską 
Agencją Przedsiębiorczości w ramach IX Polskiego Kongresu 
Przedsiębiorczości organizowanego w dniach 14-15 listopada w 
Centrum Kongresowym ICE Kraków. 
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46. Przyjęcie materiałów na LV Sesję SWM w dniu 20 czerwca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Gminy Krościenko nad Dunajcem na 
dofinansowanie zadania na badania nad wpływem kolei gondolowej 
na środowisko. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia badań naukowych z 

zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w 
województwie małopolskim w celu doboru odmian gatunków roślin 
rolniczych, zalecanych do uprawy na terenie województwa 
małopolskiego. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do oględzin 
i szacowania szkód łowieckich oraz wykonywania czynności 
związanych z wypłatą odszkodowań.  
 

49. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Święty Jan na Dworskim” złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Rybnej na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
50. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Młodzież w strukturach OSP - Obóz MDP Hala Łabowska 2022” 
złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łabowej na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
51. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Dzień Dziecka w Czaczowie złożonego przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Czaczowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
52. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Na 

szlaku produktu górskiego" złożonego przez Towarzystwo Produktu 
Górskiego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór 

realizatora programu zdrowotnego pn. „Prozdrowotne oddziaływania 
edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w 
Małopolsce” w 2022 roku i powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1374/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie 
powołania Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w 
Krakowie.  

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2079/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
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powołania Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. 
 
56. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Jubileusz 5-lecia Fundacji For Heroes złożonego przez FUNDACJA 
FOR HEROES na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

57. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Organizacja wypoczynku letniego dla młodzieży w formie spływu 
kajakowego złożonego przez Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki 
Bożej Szkaplerznej w Szymbarku na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Polskiego 
Związku Niewidomych, o wpis ośrodka Polski Związek Niewidomych 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  im. kpt. Jana Silhana „NESTOR” 
w Muszynie, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Towarzystwa 

Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce - Zdroju, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Województwem Podkarpackim 
dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań 
związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło. 

 
61. Informacja w sprawie wyników naboru oraz dalszej realizacji 

wyłonionych projektów zgłoszonych przez Województwo Małopolskie 
do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”. 

 
62. Informacja w sprawie rozliczenia umowy z Kolejami Małopolskimi za 

rok 2020. 
 
63. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Nowotarskiego. 
 
64. 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. 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Muszyna dotyczącej 



Strona 9 z 14 

 

udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w 
Muszynie, celem regulacji stanu prawnego nieruchomości, w związku 
ze zmianą kategorii dróg”, stanowiącego zadanie własne Gminy. 

 
66. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 330/22 z dnia 15 marca 

2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
zagospodarowania i utrzymania wysp rond zlokalizowanych w ciągu 
dróg wojewódzkich podlegających przekazaniu jednostkom 
samorządu terytorialnego na cztery sezony (2022-2025) oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumień objętych wykazem. 

 
67. 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. 
 

68. 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”. 
 

69. Informacja nt. zadań planowanych do realizacji w 2022 roku w ramach 
modernizacji odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych.  

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków z 
przeznaczeniem na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. 
Małopolski Fundusz Filmowy Małych Form. 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Lipnica Wielka o pomocy 
finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 

 
72. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum przy 

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. 
 
73. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do Nagrody 

Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury 
drewnianej Małopolski. 

 
74. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do Nagrody 
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Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości 
kulturowej w Małopolsce. 

 
75. 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. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022” 
oraz w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury w 2022 
roku pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”. 

 
76. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez 

Gminę Miejską Kraków członków Rady Muzeum przy Muzeum Armii 
Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 

 
77. Informacja nt. umorzenia należności dla Stowarzyszenia Wspólnota 

Gaude Mater, zadanie pn. „Tożsamość – wystawa i koncert w 
bibliotece w Wadowicach”. 

 
78. Informacja nt. umorzenia należności dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krościenku nad Dunajcem, zadanie pn. „Prowadzenie ogniska 
muzycznego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad 
Dunajcem”. 

 
79. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum 

Okręgowego w Nowym Sączu. 
 
80. Informacja w sprawie planowanego utworzenia instytucji kultury 

Województwa Małopolskiego pn. Centrum Historii i Kultury Romów w 
Oświęcimiu, dalej CHiKR. 

 
81. Informacja w sprawie przejęcia przez Województwo Małopolskie, do 

prowadzenia jako zadanie własne, samorządowej instytucji kultury 
pn. Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w 
Olkuszu, prowadzonej wspólnie przez Powiat Olkuski i Gminę Olkusz. 

 
82. Informacja nt. przyznania dodatkowych środków finansowych z 

budżetu Województwa Małopolskiego dla Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na sfinansowanie części kosztów robót 
budowlanych związanych z renowacją i częściową odbudową zamku 
w Muszynie, realizowaną w ramach projektu pn. „Muszyna – Sabinov: 
Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – 
Słowackiego”. 

 
83. Informacja nt. zwiększenia budżetu konkursów „Ochrona zabytków 

Małopolski” oraz „Mecenat Małopolski” i ogłoszenia ich drugiego 
naboru wniosków a także zwiększenia środków finansowych na małe 
granty. 
 

84. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
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Konferencja wyjazdowa z okazji jubileuszu 95 lat Związku Podhalan w 
Poroninie złożonego przez Związek Podhalan Oddział Poronin na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
85. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Gala Obchodów 70-lecia święceń kapłańskich ks.inf. Jerzego Bryły 
złożonego przez Stowarzyszenie RADOSNY SENIOR na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

86. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Koncert w wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty” złożonego przez 
Fundację im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
87. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Królewski Kraków - wernisaż złożonego przez Podgórskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły Dom 
Kultury SM Nowy Bieżanów na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
88. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Jerzmanowice-Przeginia 
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
realizację zadań z zakresu rozwoju i promocji oferty turystycznej 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

 
89. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Małopolską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. w związku z organizacją przez Województwo 
Małopolskie konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji 
pozarządowych „Kryształy Soli” – XVIII edycja, rok 2022. 

 
90. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę 

Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich 
organizacji pozarządowych „Kryształy Soli” – XVIII edycja, rok 2022. 

 
91. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji pod nazwą: „BO Małopolska 2022”. 

 
92. Informacja nt. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul. 
Garbarska 1”.  
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93. Informacja nt. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku 
przy Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w 
Wielkich Drogach”. 

 
94. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do 

przygotowania, zgłoszenia i realizacji projektu nadzwyczajnego 
Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
– Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek 
oświatowych” 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. 

 
95. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania pracowników Departamentu 

Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
oceny wniosków pod względem formalnym  i  w ramach  I  i III etapu  
oceny merytorycznej oraz powołania Komisji Konkursowej ds. oceny 
wniosków w ramach II etapu oceny merytorycznej w związku 
realizacją projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i 
placówek oświatowych” - grant 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne typ 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. 

 
96. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o 

przyznanie grantów pod względem formalnym i porównawczym w 
ramach  projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” -  
Grant 1 i Grant 3 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. 

 
97. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Wakacje językiem polskim - intensywny kurs językowy dla 
uchodźców z Ukrainy złożonego przez Stowarzyszenie Zielona 
Energia Miękini na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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98. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Z 
MAŁOPOLSKĄ ODKRYWAMY ŚWIAT złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich "Czernianki" w Czernej na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
99. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Partyzancki dzień powszedni - dzika kuchnia złożonego przez 
OKRĘG MAŁOPOLSKA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII 
KRAJOWEJ na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
100. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Zostań Rzemieślnikiem – Stwórz Własny Biznes” złożonego przez 
MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
101. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego  na rok 2022 w działach 150, 600, 750, 754, 758, 801, 
851, 853. 

 
102. 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. 

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

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

 
104. Przyjęcie materiałów na LV Sesję SWM w dniu 20 czerwca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2021 rok 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa 
Małopolskiego za 2021 rok. 

 
105. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku pn. „Fascynujący świat 
pszczół” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
106. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji 

Wyrobów Rzemieślniczych pn. Warsztaty Kulinarne dla Studentów 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
107. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Witowie pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki 
regionalnej i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 
ramach organizacji pikniku rodzinnego z okazji 110-lecia powstania 
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Kościoła Matki Bożej Szkaplerznej w Witowie złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
108. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich Sułoszowa II pn. Piknik rodzinny połączony z promocją 
Truskawki Sułoszowskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
109. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

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

 
110. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

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

 
111. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji dla 

zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę EUROS - 
WIATR ZE WSCHODU, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
112. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

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

 
113. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Sportownia pn. ,,VII Mistrzostwa Polski Juniorów” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
114. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty KLUBU 

SPORTOWEGO SZRENIAWA W KOSZYCACH pn. ,,Jubileusz klubu 
sportowego - Szreniawa Koszyce” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
115. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego 

PODWAWELSKIEGO pn. ,,Mistrzostwa Polski w Rock'n'Rollu 
Akrobatycznym” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


