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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 346/21 

w dniu 14 grudnia 2021 r. 
 

 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 7 października i 2 

grudnia 2021 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego 

dla Pani Ewy Noga - Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w Krakowie. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1833/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli realizowanych przez Biuro Audytu i 
Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na 
2021 rok. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w umowie użyczenia 
nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 29. 

 
6. Informacja nt. wniosku Property sp. z o. o. dotyczącego 

nieruchomości przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie. 
 
7. Informacja nt. przebiegu likwidacji spółki Małopolski Fundusz 

Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w likwidacji.  
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „ Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Żabno na lata 2021-2036”. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Myślenice na lata 2021-2036”. 
 

10. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Orzeł Cup 2022 - zimowe turnieje dla dzieci i młodzieży” złożonego 
przez Ludowy Klub Sportowy Orzeł Myślenice na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów na 
lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka 
na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu 
Zrównoważonego Rozwoju do podejmowania czynności w zakresie 
pozytywnego uzgadniania projektów studiów i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin wynikającym z art. 11 pkt 5 i 
art. 23, art. 24, art. 25 ust. 2 i uzgadniania pozytywnego projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 
wynikającym z art. 17 pkt 6 lit. b tiret 1 i art. 23, art. 24, art. 25 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz w sprawie wyrażania opinii do wniosków o 
wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 
wynikających z ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
użytku publicznego, do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji strategicznej inwestycji wynikających z ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych, do wniosków o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 
zakresie budowli przeciwpowodziowych, do wniosków o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w 
zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu. 

 
14. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.:  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/280/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Kraków na 
realizację inwestycji drogowej w zakresie połączenia ul. Stella-
Sawickiego z terenem inwestycji pn. „Budowa Małopolskiego 
Centrum Nauki Cogiteon”. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu Województwa 
Małopolskiego pn. „Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO 
WM” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie 
uczniów zdolnych, typ projektu A. regionalny program stypendialny 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM).  

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 458/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
powołania Rad Programowych w ramach projektu pn. „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach 
Działania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 (ze zm). 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 856/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie 
zawarcia umów partnerskich na rzecz realizacji projektu pn. 
„Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” 
realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
18. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.:  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/437/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 
nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXIII/437/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

 
20. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.:  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/288/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w 
Andrychowie. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/288/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
25 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Psychiatrycznemu w Andrychowie. 
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22. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/483/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r w sprawie 
powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krzeszowicach.  

 
23. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.:  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/296/20 z dnia 25 
maja 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego 
Szpitala Okulistycznego w Krakowie.  

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka 

Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach.  

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 487/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie 
przyjęcia zasad naboru wniosków dotyczących przyznania pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 
Małopolskiego w ramach zadania pn. „Małopolskie tężnie 
solankowe”. 

 
26. Informacja nt. zabezpieczenia w 2022 r. środków BW w wysokości 

1.330.000 zł w planie rzeczowo – finansowym Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie na roszczenia finansowe dla wykonawcy 
zadania pn. „Obwodnica Skawiny etap II zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do Drogi Krajowej 
nr 44”.  
 

27. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego nr XXXIX/540/21 z dnia 24 maja 2021 r. dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Ochotnica Dolna. 
 

28. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego nr XIII/160/19 z dnia 30 września 2019 r. zmienionej 
uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego: Nr XXIII/327/20 z 
dnia 1 lipca 2020 r., Nr XXIX/413/20 z dnia 23 listopada 2020 r., Nr 
XXXI/425/20 z dnia 17 grudnia 2020 r., XXXV/474/21 z dnia 22 lutego 
2021 r. oraz XXXVII/503/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 
powierzenia Miastu i Gminie Piwniczna Zdrój, Miastu i Gminie 
Uzdrowiskowej Muszyna oraz Gminie Rytro zadania własnego 
Województwa p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych 
EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”, na terenie 
gmin: Piwniczna-Rytro-Muszyna. 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje 
Małopolskie” sp. z o. o. aneksu nr 17 do umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
kolejowym na terenie województwa małopolskiego nr 
I/2258/TK/3235/16. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 
przewoźnikami umów dotyczących przekazywania dopłat do 
krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu 
stosowania obowiązujących ustawowych ulg. 

 
31. Informacja nt. buforów bezpieczeństwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 

przypadającej Województwu Małopolskiemu od MILMEX Systemy 
Komputerowe sp. z o.o. w Sosnowcu. 

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

Regionalnej aneksu nr 9 do Umowy dotacji dotyczącej realizacji 
projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/105/14 z dnia 3 
lipca 2014 roku. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów 

ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach III 
rundy konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 dla naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 
1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 
„Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z 
wdrożeniem”.  

 
35. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-0544/17 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na 
odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka 
ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. 
Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa”. 

 
36. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.01-12-0115/16 pn. Rewaloryzacja Fortu 52 ½ S „Skotniki” 
(Sidzina) poprzez remont i przebudowę dawnego bloku koszarowo-
bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną realizowanego przez 
Fundacje Pełną Życia. 

 
37. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.02-12-0908/17 pn. Obszar „Starówka” – lokalne centrum 
naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg 
lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic. 
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38. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.02-12-0387/17 pn. „Integracja transportu publicznego w 
Tarnowie”. 

 
39. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.02-12-0527/16 pn. Remont (odbudowa) konserwatorski 
zabytkowej restauracji uzdrowiskowej „Gwiazda” w Rabce-Zdroju 
realizowanego przez Beneficjenta: Willa Gwiazda 1870 Sp. z o.o. 

 
40. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu RPMP.05.03.02-

12-0033/17 pn. Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji 
Jordanów realizowanego przez Gminę Jordanów. 

 
41. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.03-12-0389/16 pn. Modernizacja technologii sceny Opery 
Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48.  

 
42. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.02-12-0161/18 pn. Dom Relaksu „ Na Wzgórzu” – 
rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej uzdrowiska 
Muszyna”. 

 
43. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.04-12-0073/17 pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy 
Gdów, Kłaj i Drwinia – etap I”. 

 
44. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania przez LGD 

Korona Sądecka, znak: FE-I.3160.12.2020. 
 
45. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych Województwa Małopolskiego (na 
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań 
fakultatywnych). 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych województwa małopolskiego na rok 2022 
na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 23 marca 2017 
roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz programu jego działania. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 760/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie. 
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49. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.  
 
50. Informacja nt. umorzenia pierwszej raty pożyczki w wysokości 1,0 

mln zł (oraz odsetek przypadających do zapłaty wraz z pierwszą ratą) 
udzielonej z budżetu województwa w 2019 roku w kwocie 5,0 mln zł 
Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.  

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 553/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP 
ZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia w sprawie 
zarządzania ustrukturyzowanymi dokumentami elektronicznymi w 
jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego. 

 
53. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 
750, 754, 756, 757, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 925, 926. 

 
54. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2021 r. w 

działach 010, 600, 710, 750, 752, 757, 758, 801, 851, 853, 854, 925. 
 

UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
56. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Kuźnia 

Kołodzieja pn. ,,Zbuduj formę przed świętami - Odbuduj formę po 
świętach” 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 

Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium" pn. 
,,Szkolenie i wspieranie rozwoju kariery tanecznej tancerzy 
reprezentujących Klub” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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58. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty FUNDACJI 
AKADEMIA PIŁKARSKA MAM TALENT pn. ,,Gry Szkoleniowe 
rocznika 2008” 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 Małopolskiego 

Związku Piłki Ręcznej pn. ,,Świąteczny turniej piłki ręcznej - 
podsumowanie roku małopolskiej piłki ręcznej” 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 Fundacji Widowisk 

Masowych pn. „Spotkanie kulturalno-integracyjne świąteczne 
przedstawiające kulturę ukraińską”, 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 Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Jazowsku pn. 
„Organizacja bożonarodzeniowych koncertów i jasełek w Parafii pw. 
Narodzenia NMP w Jazowsku” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Gospel nad Rabą pn. Wspólne Kolędowanie w Gierczycach – 
cykliczny koncert świąteczny dla podtrzymania tradycji narodowej i 
świadomości kulturowej złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Wydawnictwa 

Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK pn. XXIV Ogólnopolski Konkurs 
Polskiej Poezji Religijnej PIERŚCIEŃ ŚWIĘTEJ KINGI złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

„Szansa” pn. „Daj Sobie Szansę – Organizacja spotkania wigilijnego” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


