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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 371/22 

w dniu 29 marca 2022 r. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Informacja w sprawie propozycji Prezydenta Miasta Tarnowa 

przekazania na rzecz Muzeum Okręgowego w Tarnowie części 
nieruchomości przy ul. Urszulańskiej 18. 
 

3. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji 
kultury województwa małopolskiego. 
 

4. Informacja w sprawie wniosku Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego, by Województwo Małopolskie zostało Partnerem 
przy realizacji „Katalogu centralnego czasopism drugiego obiegu z lat 
1976-1990”. 

 
5. Informacja w sprawie możliwości włączenia się samorządu 

województwa małopolskiego w budowę pomnika „Tym co stawiali opór 
komunizmowi w latach 1944-1956”. 
 

6. Informacja w sprawie propozycji Gminy Miejskiej Kraków dotyczącej 
zapisów projektu aneksu nr 4 do umowy pomiędzy Gminą Miejską 
Kraków i Województwem Małopolskim, zawartej w dniu 24 marca 2000 
roku w Krakowie w sprawie utworzenia wspólnej instytucji kultury pn. 
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska 
Rozśpiewana”. 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Rekonstrukcja i dokumentacja wystąpienia Władysława Orkana  
na zjeździe Podhalan z roku 1922 złożonego przez ZWIĄZEK 
PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM 
DUNAJCU na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Koncert Jubileuszowy 35-lecia Orkiestry Dętej Podstolice przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Przeciw niegodziwości i zasadzkom... - kult św. Michała Archanioła  
w kulturze i sztuce oraz w historii regionu złożonego przez Parafia pw. 
św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
zgłoszeń w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022” 
skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Kęty, Województwem Małopolskim a Gminą 
Kocmyrzów – Luborzyca, Województwem Małopolskim a Gminą 
Myślenice, Województwem Małopolskim a Miastem Nowy Sącz oraz 
Województwem Małopolskim a Gminą Wieprz dotyczących udzielenia 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie 
ochotniczych straży pożarnych grup poszukiwawczo - ratowniczych. 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Prezentacja dorobku Koła Gospodyń Wiejskich w Mystkowie 
podczas obchodów 60-lecia KGW złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Mystkowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Tradycje i zwyczaje na polskiej wsi złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łęce Siedleckiej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
17. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie 
przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej  146. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia z Gminą 
Miasto Nowy Targ. 
 

21. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Województwa 
Małopolskiego. 
 

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. 
 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Książka o IPH w Krakowie w latach 2000-2020. Rozwój 
przedsiębiorczości poprzez prezentację dobrych praktyk płynących od 
firm członkowskich i działalności IPH.” złożonego przez Izbę 
Przemysłowo - Handlową w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

26. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 
Europejskiego Festiwalu Biegowego – Dwa Beskidy. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 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” oraz powołania Komisji 
Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022 
– 2023, w tym zadań jednorocznych oraz dwuletnich wybranych w 
ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego. 
 

29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Oświęcimskie Mistrzostwa Świata 2022. Turniej Piłki Nożnej.” 
złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia 
Oświęcim na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie. 
 

30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Wakacyjne turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży najlepszą 
formą spędzania wolnego czasu i kształtowania charakterów.” 
złożonego przez Parafialny Klub Sportowy "Arka" na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Otwarte Mistrzostwa Krakowa” złożonego przez Uczniowski Klub 
Sportowy AKADEMIA JUDO na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „III Mistrzostwa Województwa Małopolskiego” złożonego przez 
Małopolski Związek Karate Tradycyjnego na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
rzeczy ruchomych otrzymanych od Skarbu Państwa Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i przekazanie ich w drodze darowizny na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

34. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego nr LV/875/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie 
określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie innych niż nieruchomości aktywów trwałych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję podmiotu 
tworzącego pełni Województwo Małopolskie. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
uchwały nr LV/875/2014 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 
września 2014 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w 
dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie innych niż 
nieruchomości aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których funkcję podmiotu tworzącego pełni 
Województwo Małopolskie. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w roku 
2022 w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych  
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za 2021 rok podmiotów leczniczych działających w formie 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

38. Informacja w sprawie wprowadzenie do budżetu Województwa 
Małopolskiego  nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja, 
przebudowa i wyposażenie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 
piwnice I etap w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w 
Andrychowie” oraz zwiększenia dofinasowania ze środków 
pochodzących z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy 
napojami alkoholowymi z roku 2021. 

 
39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „Rehabilitacja szansą na lepsze jutro 2022” złożonego przez 
Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia"  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 214/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 luty 2022 r. w sprawie zawarcia 
umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Ochotnica 
Dolna z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego z obszaru 
polityki prorodzinnej, w związku z narodzinami sześcioraczków w 
rodzinie zamieszkującej na terenie gminy. 

 
41. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.23.2021.PŚ w przedmiocie 

utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie nr RPOWM.MCP.19/21/01/D z dnia  
15 października 2021 r., w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu 
przez Galicyjską Fundację „ Wsparcie, Integracja, Rozwój” w łącznej 
wysokości 33 312,50 zł (słownie trzydzieści trzy tysiące trzysta 
dwanaście złotych 50/100) wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak 
dla zaległości podatkowych. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Obwodnica Wolbromia Etap III” 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. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 995/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie 
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wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.03-12-0050/20 pn. 
„Utworzenie Muzeum Palace” złożonego przez Muzeum Tatrzańskie im. 
dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, znajdującego się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego – Indywidualny 
Projekt Kluczowy. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu  
nr RPMP.04.05.01-12-0007/21 pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż  
ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego” złożonego przez 
Gminę Miejską Kraków, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-
026/19, Działania 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, poddziałania 
2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

47. Podjęcie postanowienia o zaliczeniu z urzędu wpłaty z tytułu gwarancji  
na poczet zaległych zobowiązań Beneficjenta, tj. Małopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej sp. z o.o., wynikających z wydanych przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego decyzji administracyjnych znak:  
FE-I.3160.68.1.2016, FE-I.3160.14.2017, FE-I.3160.10.2020. 
 

48. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.02-12-0113/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w 
Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i 
paliwa gazowe realizowanego przez Gminę Sucha Beskidzka. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0001/22, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w 
regionie, typ projektu H. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w 
celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze 
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 

50. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków budżetu województwa  
na dokumentację projektową zadania pn. „Budowa mostu granicznego  
w Łysej Polanie na rzece Białka”. 
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51. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom samorządu 
terytorialnego, zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas 
realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 
2022 r. oraz wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do 
realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw 
Samorządowych w latach 2019 - 2021. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań 
realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale 
samorządów lokalnych przyjętych do realizacji w 2022 r., oraz zadań 
stanowiących kontynuację z lat poprzednich. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Bochnia Porozumienia dotyczącego 
przystąpienia Gminy Bochnia do projektu „Małopolska Karta 
Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w 
Województwie Małopolskim” w związku z uruchomieniem na terenie 
Gminy Bochnia systemu komunikacji miejskiej, jako Partnera projektu i 
rozpoczęcia sprzedaży w systemie MKA usług publicznego transportu 
zbiorowego, realizowanego na terenie gminy Bochnia przez Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację w latach 2022 - 2023 zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze „wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej pn. „Rodzina z serca” oraz powołania Komisji oceniającej 
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację w latach 2022 - 2023 zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 
pn. „Młode Mamy – Pomagamy!” oraz powołania Komisji oceniającej 
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 
pn. „W Rodzinie siła!” oraz powołania Komisji oceniającej oferty 
złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 
 

57. Informacja dotycząca sprawozdania z działalności ośrodków 
adopcyjnych za rok 2021 oraz planów działań na rok 2022. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki 
Senioralnej oraz określenia zasad jej funkcjonowania. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1631/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie 
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przygotowania projektu w odpowiedzi na ogłoszony przez Komisję 
Europejską konkurs SMP-COSME-2021-RESILIENCE. 

 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1663/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.08.05.00-12-
0246/18, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Działanie 8.5 Wsparcie na 
rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 600, 630, 710, 750, 754, 758, 
801, 851, 852, 853, 854, 855, 921, 925. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu Województwa Małopolskiego za 2021 r. 
 

63. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Brat Słońce  
pn. „Tożsamość? Nieznana – skrzypcowe dzieła anonimowych 
artystów”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Stowarzyszeni dla Sądeckiej Ziemi pn. „Senior z uśmiechem – Zgrana 
Paka łamie stereotypy” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Podhalańskiej  
pn. EkoPodhalańska - Bee the change złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


