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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 363/22 

w dniu 22 lutego 2022 r. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniu 14 stycznia br. i 14 lutego 
br.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do ,,Projektu aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Lubień na lata 2021-2024’’.  

 

4. Informacja w sprawie zaangażowania Województwa w wydarzenie 
HackYeah! 2022. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Województwa Małopolskiego, położonej w Rzeszowie przy 
ulicy Handlowej 4, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1921/1.  

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Województwa Małopolskiego, położonej w Rzeszowie przy 
ulicy Handlowej 4, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1921/2. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2023 oraz Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2022 do Wykazu 
programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na 
lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa ,,Małopolska 2030’’.  
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Ropa na lata 2021-
2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 
2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej działającej 
na rzecz realizacji projektu pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu 
Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn.: ,,Przedwojennej piosenki czar’’ złożonego przez Fundacja MWB-
ART na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie.  
 

13. Informacja w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach do 
umorzenia należności pieniężnej z tytułu kary umownej wraz z 
należnymi odsetkami za opóźnienie w spłacie. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu przeprowadzenia 
komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej  
ze stanem faktycznym zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 
charakterze twórczym przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – 
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 
charakterze twórczym przez Pana Andrzeja Dziuka – Dyrektora 
Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza w Zakopanem. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum 
przy Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Kapliczki 
Małopolski_2022” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu 
województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach 
położonych na obszarze województwa małopolskiego. 

 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. PODWODNA MAŁOPOLSKA - rozwój podwodnego skansenu oraz 
bazy nurkowej w Radłowie złożonego przez Stowarzyszenie na rzecz 
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie deklaracji 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Preszowskim 
Krajem Samorządowym, dotyczącej realizacji projektów w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-
2027 oraz udzielenia upoważnienia 

 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
kompleksowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających 
przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony 
utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień objętych wykazem. 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia  
nr X/147/ZDW/20 zawartego w dniu 16 lipca 2020 r. pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Miastem Zakopane dotyczącego 
powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego  
pn.: „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda 
Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta 
Zakopane” oraz aneksu nr 2 do porozumienia nr X/148/ZDW/20 
zawartego w dniu 16 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem Zakopane w sprawie powierzenia Miastu 
Zakopane wykonania zadania własnego pn.: „Zarządzanie odcinkiem 
drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 47, na terenie Miasta Zakopane.” 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim, dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego z 
przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu 
programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica-Lubaszowa”. 

 

24. Informacja w sprawie przyznania Gminie Wieliczka w 2022 r. środków 
stanowiących zwrot dotacji udzielonej przez Województwo w 2021 r.  
na realizację zadania pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce- Wieliczka 
- Etap V (m. Koźmice Małe-Raciborsko odc. 180 km 0+624,3 - 1+317,2)” 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia  
nr X/146/TK/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem Oświęcim, dotyczącego powierzenia Miastu 
Oświęcim zadania własnego Województwa Małopolskiego, 
obejmującego utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w km 1+817 
– 4+775 korony wału przeciwpowodziowego rzeki Soły w Mieście 
Oświęcim. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 
X/223/TK/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna oraz Aneksu 
nr 4 do Porozumienia nr X/222/TK/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Rytro dotyczących realizacji 
powierzonego zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: 
„Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11” – odcinek 
Muszyna-Rytro. 

 

27. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków 
finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania zgłoszonego 
w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa. 

 

28. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków budżetu 
województwa na projekcie: „Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-
Łopuszna” w związku ze zmniejszeniem środków JST.  

 

29. Informacja w sprawie wniosków złożonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego do realizacji w trybie Inicjatyw Samorządowych na 2022 
r. 

 
30. Informacja w sprawie Polityki wyjścia z Instrumentów Finansowych, 

utworzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany 
zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Małopolskiego. 

 

32. 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. 

 

33. 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. 

 

34. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0701/17 pn. Budowa Centrum Kultury i Edukacji 
Muzycznej w Łącku realizowanego przez Gminę Łącko. 

 

35. Informacja w sprawie zmiany terminu osiągnięcia „kamienia milowego” 
w projekcie nr RPMP.11.02.00-12-0039/19 pn. „Rewitalizacja w Gminie 
Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia 
przestrzeni spotkań”. 
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36. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektów 
realizowanych przez Gminę Miasto Zakopane. 

 
37. Informacja na temat konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Ochotnica Dolna z 
przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego z obszaru polityki 
prorodzinnej, w związku z narodzinami sześcioraczków w rodzinie 
zamieszkującej na terenie gminy. 

 

39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: „Integracja z nartami” złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Zespołem Aspergera i ich Rodzin "jestem ZA" na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień 
przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania 
oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z 
realizacją przez Województwo Małopolskie zadań z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia oraz polityki społecznej. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 314/06 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie 
powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej 
w Krakowie (ze zm.). 

 

42. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA 
CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura 
edukacyjna – część konkursowa – 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 tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w 
oparciu o szczegółowy budżet projektu. 

 

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

 

44. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
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obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w 2022 r. pn. „Święto Karpia w Wierzchosławicach” 
(zadanie wyłonione w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego). 

 

45. Informacja w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. Grupom Regionalnym 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: Grupie Krynickiej  
z przeznaczeniem na remont dyżurki ratowniczej na Jaworzynie 
Krynickiej oraz Grupie Podhalańskiej na zakup samochodu do 
transportu ratowników. 

 

46. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z 
zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2022 
r. 

 

47. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania 
oświadczeń woli związanych z umowami dotacji z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 
realizację zadań określonych w budżecie Województwa Małopolskiego. 

 

48. Informacja na temat planowanego zakupu oprogramowania do 
realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie opłat za 
korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wraz serwisem i 
aktualizacją. 

 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Akademia Lidera KNRO (tytuł) złożonego przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Osobistego SEED (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach  600, 630, 710, 750, 758, 851, 852, 
853, 854, 900, 925. 

 

51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Bocheńskiego 
Stowarzyszenia Futsalu BSF pn.: ,,Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w 
Futsalu - grupy U19 - Bochnia 2022” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Nowosądeckiego 
Sportu pn.: ,,Organizacja Mistrzostw Polski Amatorów dywizji IV w 
Hokeju na Lodzie w Krynicy-Zdroju” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiego Klubu 
Karate Tradycyjnego pn.: „VII Ogólnopolski Puchar Krakowa” złożonej 
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z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Piłki 
Ręcznej Olkusz pn. „X Ogólnopolski Memoriał Romana Nowosada w 
Piłce Ręcznej Dziewcząt, jako promocja kultury fizycznej w Małopolsce 
i zachowanie pamięci o Patronie wydarzenia” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji ,,Beskid’’ pn.: 
,,Bieg Górski XRUN Tajemnicze Kopce 2022” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

56. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Ewangelicko - 
Augsburskiej Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło pn.: ,,Scena 
Młodych | Muzyka Dawna w Kościele Ewangelickim’’ złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

57. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Absolwentów Szkoły Rolniczej w Piotrkowicach Małych pn.: „Spotkanie 
edukacyjno-kulturowe nauczycieli, uczniów, absolwentów oraz 
mieszkańców regionu z okazji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół w 
Piotrkowicach Małych”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Mój 

Szynwałd pn. „Całun Turyński. Śpiewnik Pelpiński. Tradycyjna kultura 
ludowa", złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku pn. „IX Ogólnopolska Zimowa 
Senioriada na Podhalu” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Sympatyków Babic ,,IMPULS’’ pn. „Czas dla seniora!” 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 Stowarzyszenie 
Rozwoju Orawy pn. „Interweniujemy w kryzysie” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


