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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 381/22 

w dniu 17 maja 2022 r. 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 29 marca 2022 r. 

 
3.  Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi 
dla Województwa Małopolskiego. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  

na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 roku w 
zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych 
województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”. 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Młodzi na Start złożonego przez Krakowski Klub Karate 
Tradycyjnego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „I Czasówka rowerowa pod Ostrą” złożonego przez Klub Sportowy 
Limanowska Grupa Rowerowa na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
7. Informacja w sprawie buforów bezpieczeństwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1345/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
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9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi 
Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej z późn. zm. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 486/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-
028/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 
projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z późn. 
zm. 
 

10. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z 
o.o. w  likwidacji zwołanego na dzień 24 maja 2022 r. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Baterie PORTUM REDOKS złożonego przez Instytut Karpacki  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego  
do wydarzenia pn. Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności – Global 
Accessibility Awareness Day (GAAD) w 2022 roku. 
 

13. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny sytuacji na rynku pracy 
województwa małopolskiego w roku 2021”. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podmiotowego systemu 
finansowania usług uczenia w miejscu pracy w projekcie „Ucz się u 
mistrza”. 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Festyn rodzinny "Lubimy gdy bzyczą" złożonego przez 
Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Piknik Rodzinny KGW Więciórka złożonego przez KÓŁKO 
ROLNICZE - KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIĘCIÓRCE  na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Jubileusz 100-lecia OSP Wał-Ruda złożonego przez OCHOTNICZA 
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STRAŻ POŻARNA W WAŁ-RUDZIE na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

18. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/567/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI/567/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 
lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. 
Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Sanatorium 
Uzdrowiskowego „Dzwonkówka” Spółdzielnia Pracy w Szczawnicy, o 
wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Przedsiębiorstwa 

Robót Budowlanych i Transportowych „Cechini” Stanisław i Józef 
Cechini Sp. j. dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Wiktor” w 
Żegiestowie - Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku „Uzdrowiska 
Krynica – Żegiestów” S.A. w Krynicy Zdroju dla Sanatorium 
Uzdrowiskowego „Nowe Łazienki Mineralne” w Krynicy Zdroju, o wpis 
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Pierwsza pomoc podstawą bezpieczeństwa złożonego przez 
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie Dolnej na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Trzy godziny dla rodziny" złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Miłkowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. GAŚ PRAGNINIE! - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i 
rodziców złożonego przez PARAFIĘ ŚW. MAKSYMILIANA MARII 
KOLBEGO W KRAKOWIE MISTRZEJOWICACH na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
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pn. Turnus sportowo - integracyjny Dąbki 2022 (tytuł) złożonego przez 
Stowarzyszenie For Move Kraków (nazwa Oferenta) na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Powiatem Tarnowskim dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej na wsparcie do wkładu własnego 
zadania dot. remontu mostu drogowego na rzece Dunajec w 
miejscowości Ostrów. 
 

28. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Krościenko nad Dunajcem na pokrycie kosztów badania wpływu 
komunikacji gondolowej na zmniejszenie emisji spalin pojazdów 
mechanicznych w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego oraz 
udrożnienie komunikacji do głównych ośrodków turystycznych, tj. 
Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcem, Czorsztyna i Łapsz. 
 

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

30. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Miasta i Gminy Myślenice z przeznaczeniem na organizację 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. „Międzynarodowe 
Małopolskie Spotkania z Folklorem 2022”. 
 

31. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. (I czytanie): 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki 
nad zabytkami w Małopolsce na lata 2022-2025. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce 
na lata 2022-2025. 
 

33. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie, instytucji kultury województwa 
małopolskiego. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
przyjęcia statutu Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, 
instytucji kultury województwa małopolskiego. 
 

35. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego wieloletniego zadania  
pn. „Kultura Futura – Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki 
Przyszłości” do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanego przez 
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
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36. Informacja w sprawie zawarcia ugody sądowej pomiędzy Operą 

Krakowską a Hochtief Polska Spółka Akcyjna w Warszawie. 
 

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Musica Divina: Tenebrae - V odsłona festiwalu złożonego przez 
Fundacja inCanto  na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „Be Active - propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych aktywności ruchowej i alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego” złożonego 
przez Stowarzyszenie "BE ACTIVE" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 150, 600, 750, 757, 758, 851, 
852, 853, 900, 921, 926. 

 
40. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2021 rok w działach 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 
801, 851, 853, 900, 921. 
 

41. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dn. 30 maja br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
SURSUM CORDA pn. „Witamy i pomagamy – zakupy” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Wolontariat św. Eliasza pn. „Działania pomocowe Wolontariatu św. 
Eliasza dla uchodźców wojennych z Ukrainy” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Akademia Mistrzów Cracovia pn.  ,,Łączy nas piłka - spełniaj piłkarskie 
marzenia” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 
Sportowego „Strumień" pn. ,,Siedemdziesięciolecie istnienia 
Ludowego Klubu Sportowego "Strumień" Polanka Wielka” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Myślenickiej Akademii 

Talentów pn. ,,XIII Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty FUNDACJI AWIZO 
AKADEMII WPIERANIA INICJATYW ZAANGAŻOWANIA 
OBYWATELSKIEGO pn. ,,Bieg z przeszkodami dla dzieci, rodzin oraz 
dorosłych” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej pn. ,,V 4 - Międzynarodowy festiwal piłkarski - Kraków 
2022” 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 UKS Ukemi Judo 
Wolbrom pn. ,,III Otwarte Mistrzostwa Miasta Wolbrom w Judo Dzieci” 
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 Ludowego Zespołu 
Sportowego Szarotka Chochołów pn. ,,IV Memoriał im. Legionistów 
Podhalańskich – biegi przełajowe i zawody strzeleckie” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Troska i 
Wiedza Powiśla Dąbrowskiego pn. „VII Dąbrowskie Spotkania 
Kliniczne: Zdrowie mężczyzny – w codziennej pracy lekarzy praktyków” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Dzieła Pomocy 
Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera pn. „Organizacja Dnia Dziecka, 
Małopolskiego Spotkania Rodzin Adopcyjnych”, wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Krakowie 
pn. „VIII Integracyjny Rodzinny Piknik” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia z 
myślą o mieszkańcach regionu „Być Szczęśliwym” pn. 
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„Animaloterapia” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Centrum Inicjatyw na 
rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pn. „Bezpieczny 
Senior na drodze” 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 Stowarzyszenia Rodzin 
Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia pn. „Integracyjny wiosenny 
piknik rodzinny” 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 STOWARZYSZENIA 
"KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WSI POBIEDNIK MAŁY” pn. „Piknik 
Rodzinny” 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 Diecezjalnego Ośrodka 
Kultury Prawosławnej „Elpis", 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 Stowarzyszenia Lipnica 
Wielka na Orawie, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siedlcu pn. Wydanie monografii pt.: "110 lat Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siedlcu", złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Powiatu Limanowskiego pn. „Turystyka aktywna w 
Powiecie Limanowskim - edycja 2022” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 


