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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 379/22 
w dniu 10 maja 2022 r. 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności należnej za 

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Województwa Małopolskiego położonej w Nowym Sączu przy 
ul. Jagiellońskiej. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy 
pomiędzy Województwem Małopolskim a Proidea Sp. z o.o. przy 
realizacji przedsięwzięcia pn. „CONFidence 2022”. 
 

4. 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 Sieć Sukcesorów”. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa 
Małopolskiego. 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Targi aktywnego zagospodarowania czasu wolnego” złożonego 
przez Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnych Halcyon na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

7. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 9 
Wyścigu Górskiego Magura Małastowska. 
 

8. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 
Międzynarodowego Turnieju SALT MINE CUP 2022 – piłki nożnej dla 
dzieci. 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „VII Mistrzostwa Polski Juniorów” złożonego przez Stowarzyszenie 
Sportownia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Mistrzostwa Polski w Rock'n'Rollu Akrobatycznym” złożonego 
przez Klub Sportowy PODWAWELSKI na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Jubileusz klubu sportowego - Szreniawa Koszyce” złożonego 
przez KLUB SPORTOWY SZRENIAWA W KOSZYCACH na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji 
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4” 
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej – inwestycje regionalne Działania 4.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Osi priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 Typ projektu A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej. 
 

13. 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. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1786/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 
przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów dla działań oraz 
poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmujących wsparcie za 
pośrednictwem instrumentów finansowych. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 722/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 10. Osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza  
i kompetencje. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 1633/21 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w 
sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD) na rok 2022 w 
ramach 10. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i 
kompetencje. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 493/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie 
powołania Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor 
Ochrony Zdrowia. 
 

18. Informacja na temat rezygnacji z dofinansowania oraz odstąpienia od 
podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu  pn. „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. 

 
19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr: 

RPMP.04.04.01-12-0293/18 pn. „Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Mogilany”. 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr: 
RPMP.04.04.01-12-0227/18 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidulnych 
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
- etap II”. 
 

21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr: 
RPMP.04.04.01-12-0075/19 pn. „Realizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II”. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji 
partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW 
Województwa Małopolskiego w naborze nr 6/2022 w ramach Planu 
Operacyjnego KSOW 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 610/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 
powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego do 
spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i określenia zakresu 
jego pełnomocnictwa. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1339/2015 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie 
powołania składu oraz określenia zasad funkcjonowania zespołu 
Przeglądu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

25. Podjęcie decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie nr 
RPOWM.MCP.24/21/01/D z dnia 22 listopada 2021 r. w przedmiocie 
określenia kwoty do zwrotu przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi 
Chrzanowskiej w Chrzanowie w łącznej wysokości łącznej wysokości w 
łącznej wysokości 2 129,83 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto 
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dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) wraz z należnymi odsetkami 
liczonym jak dla zaległości podatkowych (Towarzystwo Oświatowe 
Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie). 
 

26. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.5.2022.MSD w przedmiocie 
uchylenia decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie z dnia 17 grudnia 2021 r., nr RPOWM.MCP.30/21/01/D w 
całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi 
pierwszej instancji (Navigator International sp. z o.o. w likwidacji). 
 

27. Podjęcie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej 
(Supply24). 
 

28. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Województwo Małopolskie umów na okres dłuższy niż jeden rok 
budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji, w związku  
z potrzebami osób niepełnosprawnych. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. 
Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla gmin i 
powiatów z terenu Małopolski, na realizację w 2022 roku zadania pn. 
„Małopolskie tężnie solankowe”. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 
przypadającej Województwu Małopolskiemu od Gminy Wielka Wieś z 
tytułu naliczonej kary umownej za złożenie sprawozdania z realizacji 
zadania w ramach konkursu pn. „Małopolska ZAszczepiona!” po 
terminie określonym w umowie. 
 

32. Informacja dotycząca wniosku Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i 
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły o wyrażenie zgody dotyczącej 
zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym zgodnie z uchwałą nr 
1053/14 ZWM z dnia 25.09.2014 r. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zaciągnięcia 
kredytu w rachunku bieżącym przez Małopolski Szpital Chorób Płuc i 
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór 
realizatora szczepień przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt 
przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad 
dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w 2022 roku. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. 
Bezpieczni bo zaszczepieni na wybór realizatora Programu polityki 
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zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w 
Małopolsce na lata 2020-2027, w 2022 roku. 
 

36. Informacja w sprawie realizacji przez Szpital Specjalistyczny im J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu dwóch zadań z Budżetu 
Obywatelskiego. – kontynuacja dyskusji. 
 

37. Informacja w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na wyposażenie 
Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
 

38. Informacja w sprawie zmian w realizacji zadań inwestycyjnych w 
Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie. 
 

39. Informacja w sprawie  wniosku   Szpitala Wojewódzkiego im. Św. 
Łukasza w Tarnowie w sprawie zwiększenia dofinansowania do wkładu 
własnego szpitala ze środków budżetu WM na realizację projektu w 
ramach react-eu. 
 

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Bezpieczny Senior na drodze” złożonego przez Centrum Inicjatyw 
na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Piknik Rodzinny złożonego przez STOWARZYSZENIE "KOŁO 
GOSPODYŃ WIEJSKICH WSI POBIEDNIK MAŁY na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 
udzielenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: 
wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zabezpieczenia 
osuwiska wraz z odbudową DW nr 958, odc.030 km 1+870-1+890 w m. 
Bielanka. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Myślenice dotyczącej 
przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zatoki 
autobusowej (str. prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020  
od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik”. 
 

44. Informacja w sprawie wniosków złożonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego do realizacji w trybie Inicjatyw Samorządowych na 2022 
r. – kontynuacja dyskusji. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim 
do 2030 roku”. 
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46. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia i udzielenia 
pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Małopolskiego Panu 
Rafałowi Soleckiemu – Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości do zawarcia w imieniu Województwa Małopolskiego 
umowy poręczenia, która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.01-12-
0683/19-00 pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 
Skale. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie 

od Nowej Sceny Sp. z o.o. usług promocyjnych podczas i w związku z 
wydarzeniem pn. Festiwal Piękna 2022 w ramach, którego 
organizowane są trzy konkursy: Miss Polski, Miss Supranational i 
Mister Supranational; które odbędą się w dniach 15-17 lipca 2022 r. w 
Nowym Sączu. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę 

Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na 
Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XVII edycja, rok 2022. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie w przedłużenia przeniesienia muzealiów z 
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do siedziby Instytutu Kultury 
Willa Decjusza w Krakowie. 
 

52. Informacja w sprawie zwiększenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Miechów w 2022 r. z przeznaczeniem na działalność Biura Wystaw 
Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. – kontynuacja dyskusji. 
 

53. Informacja w sprawie rekomendacji zmiany w składzie kapituły V edycji 
nagrody Veritatis Splendor. 
 

54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Dwujęzyczna gra miejska o tematyce galicyjskiej w Nowym Sączu 
złożonego przez Fundacja dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju 
poprzez kulturę EUROS - WIATR ZE WSCHODU na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Polska w słowie i muzyce złożonego przez Parafia Ewangelicko - 
Augsburska Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło 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. Koncert chóru Raba Gospel Choir na obchodach 50-tej rocznicy 
kapłaństwa ks. Prałata Jana Nowakowskiego jako działanie służące 
ugruntowaniu ciągłości kultury chrześcijańskiej regionu złożonego 
przez Stowarzyszenie Gospel nad Rabą na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

57. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. W rytmie Piazzolowskiego tanga złożonego przez Stowarzyszenie 
Partytura na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

58. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Monodram "Miałem Wielkie Szczęście - o Andrzeju Wajdzie" dla 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku złożonego przez Fundacja Inwestuj w 
Kulturę im. Marka Jędrzejczyka na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru 

wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania 
grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i 
placówek oświatowych” – Grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru 
wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania 
grantów w ramach 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 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru 
wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania 
grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i 
placówek oświatowych” – Grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 600, 801, 851, 853, 900. 
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63. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa 
małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 
w 2022 roku. 
 

64. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ŚWIĘTO RUSALA TRADYCYJNA JAJOCHA złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Uściu Gorlickim na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

65. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Piknik rodzinny połączony z promocją Truskawki Sułoszowskiej 
złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa II na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

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

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Homini 

Et Terrae pn. Tradycyjne, małopolskie specyjały złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 


