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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 425/22 

w dniu 8 listopada 2022 r. 
 

 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V.3160.1.13.2022.UVN w 

przedmiocie uchylenia decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie z 25 maja 2022 r., nr 
RPOWM.MCP.09/22/01/D w całości i przekazania sprawy do 
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Ministrem Funduszy i Polityki 

Regionalnej aneksu nr 10 do Umowy dotacji dotyczącej realizacji 
projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/105/14 z dnia 3 
lipca 2014 r. 

 
4. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.01-12-0076/19 pn. „Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki 
Górne – etap III”. 

 
5. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.01.01.00-12-077/19 pn. Utworzenie Regionalnego Zespołu 
Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej realizowanego przez 
Politechnikę Krakowską realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
6. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.02.01.04-12-0074/16pn. „E-usługi w informacji przestrzennej 
Powiatu Miechowskiego". 

 
7. Podjęcie postanowienia w przedmiocie zaliczenia z urzędu wpłaty na 

poczet zobowiązania do zwrotu dofinansowania wynikającego z 
decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z 5 listopada 2013 r., 
znak: FE-IV.3160.15.1.2013, utrzymanej w mocy decyzją Zarządu 
Województwa Małopolskiego z 16 stycznia 2014 r. znak: FE-
IV.3160.15.2.2013. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1491/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.10.02.04-12-
0128/18, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, 
Poddziałanie 10.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1626/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.10.03.00-12-
0435/16 pn. „Kierunek kariera” dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 
Kompetencje, Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób 
dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1430/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego  z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.06-12-
0042/22 pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 
II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, w ramach 10. Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu B. granty na zakup 
narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 709/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego  z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt.: „Innowacyjna 
Małopolska” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza 
Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kościelisko na 
lata 2023-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

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

Rankingowy Mikołajkowy Turniej Judo złożonego przez Towarzystwo 
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Sportowe MOSIR Bochnia na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

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

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego złożonego przez Uczniowski 
Klub Sportowy „JORDAN” na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci zakończone świątecznym 
piłkarskim turniejem złożonego przez Wiejski Klub Sportowy Żarek w 
Barwałdzie Górnym na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gm. Bochnia. 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 

drodze przetargu części powierzchni nieruchomości Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Kapelanka 60. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi 

Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na 
użyczenie części nieruchomości. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Województwa Małopolskiego, położonej w Radomiu. 

 
20. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie 
zwołanego na dzień 10 listopada 2022 r. 

 
21. Informacja nt. zaangażowania Województwa w XVIII Forum 

Przedsiębiorców Małopolski. 
 
22. Informacja nt. możliwości przystąpienia Województwa Małopolskiego 

do sojuszu European Clean Hydrogen Alliance.  
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego 

dotyczącego przystąpienia przez Województwo Małopolskie do  
Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean 
Hydrogen Alliance) powołanego przez Komisję Europejską. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2361/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie 
dla projektu nr RPMP.13.01.00-12-0001/18 pn. Działalność Instytucji 
Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w 
latach 2019-2020 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję 
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Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1881/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie 
dla projektu nr RPMP.13.01.00-12-0002/20 pn. Działalność Instytucji 
Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w 
roku 2021 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję 
Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu 

Województwa Małopolskiego z inwestycji Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności A3.1.1 „Wsparcie rozwoju 
nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz 
uczenia się przez całe życie, przedsięwzięcie: Zbudowanie systemu 
koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz 
kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się 
przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. 

 
27. Przyjęcie materiałów na LXI Sesję SWM w dniu 21 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
nadania statutu Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1720/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 
dofinansowania w roku 2022 kosztów działania zakładów aktywności 
zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr 171/22 z dnia 15 lutego 2022 r. 

 
29. Przyjęcie materiałów na LXI Sesję SWM w dniu 21 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Miasta i Gminy Wieliczka z przeznaczeniem na wsparcie zadania 
własnego z zakresu pomocy społecznej dla rodziny zmarłego 
strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej Byszyce, który zginął w 
wypadku w czasie pełnienia służby w dniu 15 października 2022 roku 
w Byszycach w gminie Wieliczka. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Zabierzów z przeznaczeniem 
na wsparcie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dla 
rodziny zmarłego strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej Balice, który 
zginął w wypadku w czasie pełnienia służby w dniu 27 września 2022 
roku na autostradzie A4. 
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31. Informacja nt. zwiększenia zatrudnienia w trzech Zakładach 
Aktywności Zawodowej od początku 2023 r. 

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

Podróż do krainy obrazów i dźwięków złożonego przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Raciechowice na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

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

Integracja i wypoczynek osób niepełnosprawnych złożonego przez 
Stowarzyszenie „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE” na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Aktywni Małopolanie złożonego przez Stowarzyszenie Dragon 
Kraków Paraboxing na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 

charakterze twórczym przez Pana Piotra Sułkowskiego – Dyrektora 
Opery Krakowskiej w Krakowie. 
 

36. 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. 
 

37. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Kany się podziały starodowne casy - cykl warsztatów dla dzieci i 
młodzieży złożonego przez Gorczański Oddział Związku Podhalan im. 
Władysława Orkana w Gminie Niedźwiedź  na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

Gruzińskie i Podhalańskie kolędy i pastorałki złożonego przez 
Stowarzyszenie Zespół Regionalny Śwarni na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Dębno o udzielenie pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy. 

 
40. Przyjęcie materiałów na LXI Sesję SWM w dniu 21 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach: 010, 050, 600, 700, 710, 750, 
754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925. 

 
41. Przyjęcie materiałów na LXI Sesję SWM w dniu 21 listopada br.: 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 750, 754, 758, 801, 851, 
852, 853, 854, 921.  

 
43. 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.  

 
44. Przyjęcie materiałów na LXI Sesję SWM w dniu 21 listopada br. (I 

czytanie): 
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 
2023 rok. 

 
45. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM: 

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego na 2023 rok. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
47. 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. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

„Blask Nadziei” pn. „Leć kolędo w świat” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Aktywnej 

Edukacji pn. „Jak działa organizm seniora – warsztaty profilaktyki 
zdrowotnej” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Manko pn. „Stop Manipulacji! Nie daj się oszukać – Wykłady 
edukacyjne” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


