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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 434/22 

w dniu 20 grudnia 2022 r. 
 
 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 10 listopada 2022 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Psychiatrycznemu w Andrychowie na oddanie w najem 
powierzchni oraz czasowe obniżenie czynszu najmu. 

 
4. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Krakowski Park Technologiczny sp. z o. o. 
zwołanego na dzień 22 grudnia 2022 roku.  

 
5. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas i w związku z 

wydarzeniem pn. Finał Ligii Europy Centralnej Pucharu Świata 
CAVALIADA Kraków CSI3*-W. 

 
6. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas i w związku z 

udziałem sportowców z niepełnosprawnością w serii 
międzynarodowych zawodów sportowych rangi Mistrzostw Świata i 
Europy organizowanych przez VIRTUS i SU-DS w dyscyplinach 
zimowych i letnich w  2023 roku. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji projektu 

pn. Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2023 
roku. 

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

Orzeł Cup 2023 - zimowe turnieje dla dzieci i młodzieży złożonego 
przez Ludowy Klub Sportowy Orzeł Myślenice na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Pogórzański Bieg Górski złożonego przez LKS Burzyn na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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10. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanych 
przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego na 2023 rok. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu 

Strategicznego Srebrna Małopolska 2030. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Instytucji 

Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla 
Małopolski 2021-2027 do składu Komitetu do spraw Umowy 
Partnerstwa na lata 2021 - 2027.  

 
13. Informacja nt. projektu „Małopolski System Informacji Medycznej 

(MSIM)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
14. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.23.2022.PS w 

przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy nr RPMP/8.5/13/2022, określającej kwotę do zwrotu przez 
Barbarę Wieczorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
Barbara Wieczorek Smerfy, w łącznej wysokości 909 520,71 zł wraz z 
należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 

 
15. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V.3160.1.26.2022.MSD w 

przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 29 lipca 2022 r., nr RPMP/8.5/21/2022. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 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. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1442/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 
957 Krowiarki - Nowy Targ” 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. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1440/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 



Strona 3 z 12 

 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 
958 Chabówka – Zakopane”  w ramach Osi Priorytetowej 7 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020.  

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 308/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 
Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 160/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-
007/21 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa 
obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-019/22 w ramach 4 Osi 
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1478/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury 
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1155/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyboru 
do dofinansowania projektu nr RPMP.14.01.00-12-0003/22 pn. 
„Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu 
Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w 
Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 



Strona 4 z 12 

 

poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła 
budynku szpitala.” złożonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób 
Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, w ramach trybu 
nadzwyczajnego, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 772/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2022 r. 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. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1191/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wyboru 
do dofinansowania projektu nr RPMP.14.01.00-12-0005/22 pn. 
„Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w 
Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze 
skutkami pandemii.” złożonego przez Wojewódzki Szpital 
Psychiatryczny w Andrychowie, 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 zmiany uchwały Nr 1192/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wyboru 
do dofinansowania projektu nr RPMP.14.01.00-12-0012/22 pn. 
„Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu 
przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID-19, 
poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie 
przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu.” złożonego przez 
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ 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. Informacja nt. wydłużania terminów realizacji projektów objętych 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) - RAPORT 
SPRAWOZDAWCZY ZA III KWARTAŁ 2022 r. dotyczy wyłącznie 
Działań/Poddziałań wdrażanych przez Departament Funduszy 
Europejskich (FE). 

 



Strona 5 z 12 

 

28. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.06.03.01-12-0040/18 pn. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo-
Edukacyjnego ,,Brama w Gorce w Waksmundzie” realizowanego 
przez Brama w Gorce sp. z o. o. 

 
29. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu n RPMP.06.03.02-

12-0529/16 pn. Rewitalizacja Uzdrowiska Kraków Swoszowice Etap I 
Rewitalizacja Parku Uzdrowiskowego w Swoszowicach 
realizowanego przez Uzdrowisko Kraków Swoszowice sp. z o. o. 

 
30. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.01-12-0149/16 pn. „Wirydarze dziedzictwa 
benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych 
obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w 
Staniątkach” realizowanego przez Opactwo św. Wojciecha Mniszek 
Benedyktynek w Staniątkach. 

 
31. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0235/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w 
gminie Dąbrowa Tarnowska realizowanego przez Gminę Dąbrowa 
Tarnowska.  

 
32. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.03.01-12-0397/16 pn. Głęboka termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Czernichów realizowanego przez 
Gminę Czernichów.  

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/08 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości.  

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.15.01.00-12-0043/22 złożonego przez Województwo 
Małopolskie pn.: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze 
Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – 
integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.” w odpowiedzi 
na nabór nr RPMP.15.01.00-IP.01-12-022/22 w ramach Działania 15.1 
REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie 
grantowe dla NGO oraz JST, typ projektu A. wsparcie grantowe dla 
organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, 
15. Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom 
migracyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności 

pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny przypadającej 
Województwu Małopolskiemu – Małopolskiemu Centrum 
Przedsiębiorczości od Grantobiorcy z tytułu zwrotu części Grantu 
otrzymanego na podstawie umowy nr MCP.03.04.06-3821/20 z dnia 8 
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czerwca 2020 r. o powierzeniu Grantu – Bonu rekompensacyjnego w 
ramach Projektu Grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Przedsiębiorczość” realizowanego w ramach 3 Osi 
priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, 
Poddziałanie 3.4.6. „Bony rekompensacyjne”, typ projektu A. „Bon 
rekompensacyjny” w kwocie 9 000,00 PLN oraz o umorzenia odsetek 
od tej należności, w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonych od dnia przekazania Grantu na rachunek 
bankowy Grantobiorcy, tj. od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia zwrotu. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności 

pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny przypadającej 
Województwu Małopolskiemu – Małopolskiemu Centrum 
Przedsiębiorczości od Grantobiorcy z tytułu zwrotu części Grantu 
otrzymanego na podstawie umowy nr MCP.03.04.06-4095/20 z dnia 18 
listopada 2020 r. o powierzeniu Grantu – Bonu rekompensacyjnego w 
ramach Projektu Grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Przedsiębiorczość” realizowanego w ramach 3 Osi 
priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, 
Poddziałanie 3.4.6. „Bony rekompensacyjne”, typ projektu A. „Bon 
rekompensacyjny” w kwocie 159 000,00 PLN (słownie: sto 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) oraz umorzenie odsetek 
od tej należności, w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Grantu na rachunek 
bankowy Grantobiorcy, tj. od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia zwrotu. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
w zamówieniu publicznym w trybie z wolnej ręki pn. „Konserwacja 
systemu komputerowego Eurobudżet oraz jego modyfikacje”.  

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych Województwa Małopolskiego (na 
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań 
fakultatywnych). 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu 

pozakonkursowego pod nazwą „Pracownicy – najlepsza inwestycja 
dla firmy” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie 
dla Małopolski na lata 2021-2027. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o 

przyznanie grantów pod względem formalnym i porównawczym w 
ramach projektu pn.: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze 
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Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi 
Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom 
migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom 
migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2044/22 z dnia 24 

listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru 
wniosków o przyznanie grantu w brzmieniu „Regulaminu udzielania 
grantów w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza 
Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe 
EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi 
priorytetowej REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, 
Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – 
wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury 
społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o 

grant w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 
Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe 
EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi 
priorytetowej REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, 
Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – 
wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury 
społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2118/22 z dnia 29 

listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru 
wniosków o przyznanie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania 
grantów w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza 
Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe 
EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i 
zdrowie” w ramach 15 Osi priorytetowej REACT-EU (EFS) dla 
sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.1 REACT-EU dla 
sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO 
oraz JST, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o 

grant w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 
Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe 
EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i 
zdrowie” Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom 
migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020”. 
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45. Przyjęcie materiałów na LXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2022 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/288/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w 
Andrychowie.  

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/288/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
25 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Psychiatrycznemu w Andrychowie.  

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2021 r. 

kierownikom wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w 
formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.  

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

„Spotkania aktywnych seniorów z kulturą wysoką – wyjazd do teatru, 
opery i filharmonii” złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w 
Lachowicach „LUBNICZANKI” na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Treningi Wojowników - edycja zimowa 2023 złożonego przez 
WOJOWNICY na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

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

„Razem przeciwko bezdomności” złożonego przez Fundacja Po 
pierwsze Człowiek na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadwiślańskiej 

Agencji Turystycznej Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, o wpis do 
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne dla Hotelu*** NAT Piwniczna Zdrój. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Janiny 

Siuty prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Siuty Janina 
Willa „Kurant” w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w których 
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 21 do umowy nr 

I/2258/TK/3235/16 z dnia 10 grudnia 2016 r. z Operatorem Koleje 
Małopolskie sp. z o. o. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 

I/1873/TK/2734/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. z Operatorem Koleje 
Śląskie sp. z o. o. 
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55. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Województwem Świętokrzyskim 
dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań 
związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” w relacji Kraków – Sędziszów – Kraków na okres 
rozkładu jazdy 2022/2023. 

 
56. Informacja nt. zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych 

dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu 
nieuruchomionych pociągów oraz niedochowanego wskaźnika 
punktualności w III kwartale 2022 r. 

 
57. Informacja nt. naliczenia kar umownych dla Operatora Polregio S.A. z 

tytułu niedochowanego wskaźnika punktualności w III kwartale 2022 
r. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1066/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
wadowickiego w Województwie Małopolskim. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1080/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu suskiego 
w Województwie Małopolskim. 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr 

X/123/ZDW/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Powiatem Bocheńskim a Gminą Bochnia w sprawie 
zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-
Limanowa z drogą powiatową nr 2006K Szarów-Kłaj-Proszówki”.  

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Tarnowie do 
siedziby Zakładu Karnego w Tarnowie. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 338/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie 
powołania członków Rady muzeum przy Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nową treść statutu 

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
 
64. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 

charakterze twórczym przez Pana Piotra Sułkowskiego – Dyrektora 
Opery Krakowskiej w Krakowie.  
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65. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego 

związanego z podjęciem współpracy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 
oraz Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ” Gniazdo w 
Zakopanem. 

 
66. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. XIII 

Parafialny Przegląd Jasełek i Przedstawień Bożonarodzeniowych 
złożonego przez Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 
kontynuacji działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju Małopolskiego 
Systemu Informacji Turystycznej (MSIT).  

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podpisania porozumienia 

pomiędzy Województwem Małopolskim, Krakowskim Biurem 
Festiwalowym i Kraków5020 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków 
w zakresie porozumienia numer V/30/TS/273/21 z dn. 16 marca 2021 w 
sprawie kontynuacji działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju 
Małopolskiego Systemu Informacji  

 
69. Informacja nt. wsparcia finansowego budowy nowej wieży widokowej 

na Górze Kamionna w Beskidzie Wyspowym.   
 
70. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 150, 600,  630, 720, 750, 
758, 801, 851, 853, 900, 921. 

 
71. 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. 

 
72. Informacja nt. propozycji zbilansowanych poprawek do projektu 

budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2023. 
 
73. Przyjęcie materiałów na LXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia br.: 

Autopoprawka Nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budżetu 
Województwa Małopolskiego na 2023 rok. 

 
74. Przyjęcie materiałów na LXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia br.: 

Autopoprawka Nr 2 Zarządu Województwa Małopolskiego do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budżetu 
Województwa Małopolskiego na 2023 rok. 
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75. Przyjęcie materiałów na LXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia br.: 
Autopoprawka Nr 3 Zarządu Województwa Małopolskiego do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budżetu 
Województwa Małopolskiego na 2023 rok. 

 
76. Przyjęcie materiałów na LXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia br.: 

Autopoprawka Nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Województwa Małopolskiego. 

 
77. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 231/14 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja 
Śniadeckiego, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz. 

 
78. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 553/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP 
ZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a. 

 
79. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2135/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie 
udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciąganego na realizację 
projektu inwestycyjnego przez Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.  

 
80. Informacja nt. planu pracy Zarządu Województwa Małopolskiego na 

2023 r.  
 
81. Informacja nt. zakupu usług promocyjnych związanych z Konkursem 

kulinarnym Bocuse d'Or Poland. 
 
82. Podjęcie uchwały w sprawie Listu intencyjnego pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Smarten Group Spółka z o.o., 
dotyczącego działań mających na celu promocję Małopolski, w 
ramach projektu Made in Małopolska, podczas wielkiego wydarzenia 
kulinarnego Bocuse d’Or. 

 
83. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w 
Brzesku pn. „Polskie tradycje kolędowe - edukacyjne warsztaty 
muzyczne" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
84. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia pn. „Zimowe 
spotkanie integracyjne – Bal Karnawałowy dla dzieci i rodzin 
adopcyjnych i zastępczych” złożonej z pominięciem otwartego 
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konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


