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 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 354/22 

w dniu 14 stycznia 2022 r. 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Mogilany na lata 2021-2024”. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Nawojowa na lata 2022-2037”. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu małopolskiego 
projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 r. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2022 roku 
w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i 
młodzieży. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie turystyki w 2022 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja”. 
 

7. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla instytucji kultury. 
 

8. Informacja w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego 
obejmującego poprawę efektywności energetycznej zabytkowego 
budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie- 
druga informacja. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia możliwości zgłaszania 
projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

10. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/163/19 Sejmiku 
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Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w 
przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie z 

Organizatorami porozumień w sprawie przekazywania organizatorom 
publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej 
zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 
zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez 
operatora publicznego transportu zbiorowego. 
 

12. Informacja w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu rozwoju sieci dróg 
wojewódzkich w Małopolsce do roku 2030”. 
 

13. Informacja w sprawie budowy mostu tymczasowego na rz. Wiśle dla 
zachowania ciągłości ruchu na czas rozbudowy istniejącego mostu  
na rz. Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Roberta Góreckiego  -  
Zastępcy Dyrektora do spraw Inwestycji Zarządu Dróg Wojewdzkich  
w Krakowie, do zawarcia umowy notarialnej darowizny nieruchomości 
Województwa Małopolskiego, stanowiącej drogę serwisową  
nr 1 wybudowaną w związku z budową obwodnicy Zembrzyc wraz z 
rowem melioracyjnym na rzecz Gminy Zembrzyce. 
 

15. 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. 
 

16. 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). 
 

17. 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 – 
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2020”, z późn. zm. 
 

18. 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). 
 

19. 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. 
 

20. 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). 
 

21. 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). 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji 
zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach IV naboru 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w 
ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1826/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.10.01.06-12-
0107/20, 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 A. granty na zakup 
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sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli aplikowania o realizację 
projektu wymiany doświadczeń wśród regionów węglowych w ramach 
programu exchangeEU. 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w dziale 801. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 

 


