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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 365/22 

w dniu 1 marca 2022 r. 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Informacja w sprawie planu działań na rok 2022 oraz jubileuszu 20-lecia 
Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gm. Bochnia. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu spółki Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz 
rekomendacji odwołania przedstawiciela Województwa Małopolskiego z 
Rady Nadzorczej Spółki. 

 
5. Informacja w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Małopolskiego  opracowania programu w 
zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla województwa 
małopolskiego. 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „VI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR RDZAWKI” złożonego przez 
Klub Sportowy Gorce Rdzawka na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Krakoski Challenge OCR” złożonego przez STOWARZYSZENIE 
LEMON TEAM na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

8. 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. 
 

9. Podjęcie uchwały 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 
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Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i kompetencje. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 922/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 4. Osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 pn. Regionalna polityka energetyczna. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia składu podmiotów delegujących przedstawicieli do Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz określenia wymagań dla tych 
przedstawicieli. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 550/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie 
ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
13. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.06.03.03-12-0299/17 pn. Stworzenie kompleksu rekreacyjno-
turystycznego na terenie gminy Mucharz, w otoczeniu zbiornika 
wodnego Świnna Poręba. 
 

14. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.01.03-12-0385/16 pn. Rewitalizacja dawnego obiektu 
kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO realizowanego przez Teatr 
KTO. 
 

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 
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 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 866/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie 
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zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-
033/19 w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 98/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19, 
Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 
5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia 
wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 dla 
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 492/04 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie 
powołania na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Okulistycznego w Krakowie (ze zm.). 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Dzień Seniora 2022 (tytuł) złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „u Marysi" w Łęgu Tarnowskim (nazwa Oferenta) na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. NA POCZĄTKU BYŁO JAJKO - WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH złożonego przez STOWARZYSZENIE 
RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI "DOM NADZIEI" 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolska 
Wieś 2022” skierowanego do gmin z terenu województwa 
małopolskiego. 
 

24. Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla gminy Dobczyce, na 
budowę gminnego centrum edukacyjnego w zakresie prewencji 
związanej z zagrożeniami mogącymi dotknąć dzieci i dorosłych w 
codziennym życiu. 
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25. Informacja w sprawie funkcjonowania Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Małopolska. 
 

26. Przyjęcie materiałów na LI Sesję SWM w dniu 28 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Kęty, Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminy Myślenice, Miasta 
Nowy Sącz i Gminy Wieprz. 
 

27. Informacja w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. Grupom Regionalnym 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: Grupie Krynickiej  
z przeznaczeniem na remont dyżurki ratowniczej na Jaworzynie 
Krynickiej oraz Grupie Podhalańskiej na zakup samochodu do 
transportu ratowników. 
 

28. Informacja w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. podmiotom 
uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, działającym na 
terenie województwa małopolskiego. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa 
wodnego w 2022 r. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
określających szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
 

31. Informacja w sprawie przyznania Gminie Wieliczka w 2022 r. środków 
stanowiących zwrot dotacji udzielonej przez Województwo w 2021 r.  
na realizację zadania pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce- Wieliczka 
- Etap V (m. Koźmice Małe-Raciborsko odc. 180 km 0+624,3 - 1+317,2)”. 
 

32. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków 
finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania zgłoszonego 
w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa. 
 

33. Informacja w sprawie wniosków złożonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego do realizacji w trybie Inicjatyw Samorządowych na 2022 
r. 
 

34. Informacja w sprawie zlecenia opracowania pn.: „Opracowanie studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy obwodnic w ciągu 
DW957, DW958 i DW959 na terenie gminy Czarny Dunajec”. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia listu intencyjnego pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Czarny Dunajec w sprawie 
podjęcia działań, związanych z przygotowaniem zadania p.n.: 
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„Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego 
budowy obwodnic w ciągu DW 957, DW 958 i DW 959 na terenie Gminy 
Czarny Dunajec.” 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 514/10 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia 
Zasad utrzymania serwisów www jednostek organizacyjnych 
Województwa Małopolskiego, Departamentów oraz wyodrębnionych 
komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego na serwerach 
Województwa Małopolskiego. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo 
Małopolskie do ogólnoeuropejskiej kampanii pn. „Tydzień z 
Internetem” w 2022 roku. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach 
projektu HORIZON WIDERA realizowanego w konsorcjum z Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 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). 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2022 r. pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2022 r. pn. „Kocham Polskę!”. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację”. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie 
stypendium dla studentów lat wyższych w ramach Małopolskiego 
Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego  
ze środków własnych Województwa Małopolskiego. 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Ram ta tam w orkiestrze dętej gram (tytuł) złożonego przez Intrada – 
Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej w Lanckoronie (nazwa 
Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie. 
 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Krakowska Mapa Akademicka (tytuł) złożonego przez 
Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania (nazwa Oferenta) 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pilecki - V edycja 
(tytuł) złożonego przez Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce 
(nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Korzenna w starym i nowym obiektywie” złożonego przez 
Stowarzyszenia na rzecz integracji rozwoju i promocji gminy Korzenna 
KORZENIE na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach do 
umorzenia należności pieniężnej z tytułu kary umownej wraz z 
należnymi odsetkami za opóźnienie w spłacie. 
 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Muszyna kulturalnie (tytuł) złożonego przez Stowarzyszenie "Klucz 
Muszyński" (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Konkurs Gawędziarski "Gorczańskie Bajanie" złożonego przez 
Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. My-Myślenice-My-Małopolska złożonego przez Myślenickie 
Towarzystwo Kultury na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

52. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Koncertowe Święto Mamy złożonego przez Ochotnicza Straż 
Pożarna w Mogilnie na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Zespół Regionalny Mystkowianie promuje Małopolskę w Meksyku 
złożonego przez STOWARZYSZENIE MYSTKOWIANIE na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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54. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Województwa 
Małopolskiego  na rok 2022 w działach: 720, 750, 758, 851, 853, 855. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Brak Barier  
pn. „Warsztaty taneczne dla osób z niepełnosprawnością ruchu”, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie Mistrzejowicach pn. „Moc 
emocji” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Inicjatyw 
lokalnych Libero w Brzeszczach pn. „Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych", złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Tarnowskiej pn. „Uroczystość poświęcenia sztandaru 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnowskiej ", złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Widowisk 

Masowych pn. IX Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego 
"Wschód-Zachód" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


