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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 356/22 

w dniu 25 stycznia 2022 r. 
 
 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 31 grudnia 2021 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2022 roku w 
zakresie Upowszechnianie Kultury Fizycznej - pn. „Małopolska na 
Sportowo”. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022 – 2023, w 
tym zadań jednorocznych oraz dwuletnich wybranych w ramach 5. 
edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz 
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 
tego konkursu. 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Aktywny czas wolny” złożonego przez Fundacja Haunted Haus na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Przywitaj wiosnę na sportowo 2022” złożonego przez Uczniowski 
Klub Sportowy z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „V Międzywojewódzkie Zawody w Speed-ballu” złożonego przez 
Stowarzyszenie Sportownia na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. Informacja dla Zarządu Województwa Małopolskiego o stanie środków 

finansowych w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury 
oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego RPO WM - projekty 
pozakonkursowe oraz możliwych sposobach ich zagospodarowania. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie projektów zgłoszonych w trybie 
pozakonkursowym i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji 
projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 
11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020”, z późn. zm. 
 

15. 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 
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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). 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1497/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2125/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18, 
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1807/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 597/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.02.01-12-0190/19 pn. 
„Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru 
kolejowego” złożonego przez Koleje Małopolskie Spółka z o. o.”, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
w ramach trybu pozakonkursowego - Indywidualny Projekt Kluczowy. 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.01-12-0201/18 pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Michałowice II realizowanego przez Gminę Michałowice. 

 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. I Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich Ciotcyne 
Śpiewanie im. Władysławy Janus złożonego przez Stowarzyszenie 
Sztuki i Edukacji Artystycznej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie na 2022 rok. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 600, 750, 758, 801, 921. 
 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 

 


