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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 368/22 

w dniu 22 marca 2022 r. 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 21 grudnia i 28 

grudnia 2021 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku pn. „Małopolska Gościnna – II 
edycja”. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Raba Wyżna o pomocy 
finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a  Gminą Miechów dotyczącej udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Miechów z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w 
Miechowie w 2022 roku. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a  Gminą Miasta Tarnowa dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa z 
przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw 
Artystycznych w Tarnowie w 2022 roku. 
 

7. Informacja w sprawie wykonania planu finansowego za 2021 rok 
instytucji kultury dla których Województwo Małopolskie pełni funkcje 
organizatora. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
instytucji kultury za 2021 rok. 
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9. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla 
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w 
Lusławicach. 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Koncert Dziecięcy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Duetów 
Fortepianowych Duettissimo złożonego przez Stowarzyszenie „Arte 
Musica” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Misterium Dźwiękiem Malowane złożonego przez Stowarzyszenie 
"SZERSZE HORYZONTY" na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny 2 

kompletów defibrylatorów SP1-SP/SA CU Medical iPAD SP1 na rzecz 
Stowarzyszenia Miłośników Zalasu „Amonit” oraz dla Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Kraków Łagiewniki. 
 

13. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas III edycji 
ultramaratonu kolarskiego „Małopolska 500”. 
 

14. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 
Mistrzostw Świata Weteranów w Judo oraz Mistrzostw Świata Seniorów 
w Judo-Kata. 
 

15. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 
Kolarskich Młodzieżowych Mistrzostw Świat w trialu rowerowym U16. 
 

16. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas imprez 
rowerowych organizowanych przez Tatra Cycling Events. 
 

17. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 28 marca br. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Korzenna na odbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
 

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Liga trzech kopców” złożonego przez Krakowskie Stowarzyszenie 
Bokserskie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ,,Trenuj z nami judo’’  złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy 
,,Grot’’ na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1619/13 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z 31 grudnia 2013 roku. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 
drodze bezprzetargowej części nieruchomości Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha 33 oraz przy 
ul. Skarbowej 1. 

 

22. Informacja z dnia 10 marca 2022 roku o realizacji celów zarządczych w 
2021 roku,  Spółek z większościowym udziałem Województwa 
Małopolskiego. 
 

23. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie. 

 

24. Informacja w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego podczas procedury głosowania w formie elektronicznej 
w zakresie dokumentów, które były przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia Członków  w dniu 24 lutego 2022 r. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Małopolskiego podczas procedury głosowania w formie 
elektronicznej w zakresie dokumentów, które były przedmiotem obrad 
Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 lutego 2022 r. 
 

26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Shapers of the Future 2022” złożonego przez Fundacja Warsztat 
Innowacji Społecznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu 
w drodze przetargu oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. 
 

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Święto Storczyka złożonego przez Stowarzyszenie Straży Ochrony 
Przyrody na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1882/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność 
Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 
2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna, w ramach osi 
priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji 
RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
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30. Podjęcie uchwały w sprawie 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. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Waloryzacja 
zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla 
wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby 
do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej” 
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Scena 
„ATELIER” przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem” 
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania 
wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” (19.1) 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.04.05.01-12-0005/21 pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych i 
ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2121K od 
Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 774 w Balicach 
przy autostradzie A4 w Gminie Zabierzów” złożonego przez Gminę 
Zabierzów, 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. 
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36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 650/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Skawiny Etap II na 
odcinku od DK 44 do DW 953” w ramach Osi Priorytetowej 7 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 251/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 973 Żabno - 
Kozłów” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i 
oceny projektów realizowanych w trybie nadzwyczajnym, działanie 14.1 
REACT-EU dla zdrowia, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie 
dla projektów realizowanych w trybie nadzwyczajnym, działanie 14.1 
REACT-EU dla zdrowia, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

40. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.05.02.02-12-0507/17 pn. Kompleksowe usuwanie odpadów 
azbestowych z terenu Gminy Wolbrom realizowanego przez Gminę 
Wolbrom. 
 

41. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.01-12-1145/17 pn. Przebudowa stacji kolejowej SKA 
„Kraków Swoszowice” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków. 

 
42. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji  projektu  

nr RPMP.05.03.02-12-1010/17 pn. Przebudowa, remont oczyszczalni 
ścieków w Podolszu polegający na unowocześnieniu ciągu 
technologicznego m.in. poprzez rozbudowę jej obiektów, budowę 
zbiornika oraz montaż urządzeń realizowanego przez „Oczyszczalnię 
Sp. z o.o.”. 
 

43. Informacja w sprawie wsparcia finansowego Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 
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44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Organizacja  Ekologicznych Jarmarków na Miodnym Szlaku 
złożonego przez Fundację Po Zdrowie do Natury na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 
transporcie drogowym na linii komunikacyjnej: Spytkowice – 
Andrychów. 
 

46. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar 
umownych dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu 
nieuruchomionych pociągów w IV kwartale 2021 r. 
 

47. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Polregio 
S.A. z tytułu odwołanych pociągów, niedochowanego wskaźnika 
punktualności oraz nieterminowego złożenia sprawozdań za IV kwartał 
sprawozdawczy 2021 r. 

 
48. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Koleje 
Śląskie sp. z o.o. z tytułu nieterminowego złożenia sprawozdań za IV 
kwartał sprawozdawczy 2021 r. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o 
grant oraz udzielenie upoważnienia do podpisywania umów o 
powierzenie grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek 
POZ” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny 
społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług 
zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej 
skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 
realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2022 
roku. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu programu pn.: 

„Wojewódzki program dotyczący wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu 
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim na lata 
2022 – 2027”. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 166/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz osób 
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niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób 
niepełnosprawnych w roku 2022 w ramach V edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji 
Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert pn. Bezpieczni 

bo zaszczepieni na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej 
dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na 
lata 2020-2027, w 2022 roku. 
 

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

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Razem dla zdrowia! - bo siła jest w nas!" złożonego przez 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  

 
56. Informacja w sprawie konieczności zabezpieczenia dodatkowych 
środków finansowych na realizację programu Poprawy bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego. 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do najmu nieruchomości 
będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

 

58. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2022 r. pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2022 r. pn. „KOM Integracja mieszkańców Gminy Sułoszowa” 
(zadanie wyłonione w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego). 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2022 r. pn. "Kocham Polskę!" oraz "Małopolska! Postaw na 
edukację!". 
 

61. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Kapelanka”. 
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62. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Łużna na lata 2021-
2030 pn. „Łużna 2030” ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego  na rok 2022 w działach 150, 600, 700, 750, 758, 851, 853, 
900, 921, 926. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki pn. Konkurs 
Gawędziarski Gorczańskie Bajanie”, 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 Stowarzyszenia na 
rzecz integracji, rozwoju i promocji gminy Korzenna - KORZENIE pn. 
„Korzenna w starym i nowym obiektywie” 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 LKS Burzyn pn. 
„Borzęciński Bieg Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych” 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 Stowarzyszenia Sekcja 
Brydża Sportowego "ALF" pn. ,,ORGANIZACJA XIII CYKLU 
TURNIEJÓW BRYDŻ NA SĄDECCZYŹNIE 2022” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


