
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 340/21 

w dniu 16 listopada 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 20 lipca, 17 sierpnia, 23 

sierpnia, 26 sierpnia, 14 września, 30 września oraz 19 października 2021 r.  

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom 

Zespołu ds. Mienia Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do uczestnictwa  
w rozprawach administracyjnych. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na rzecz Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie służebności przesyłu 
na części nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Babińskiego 29, 
ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności, zmiany uchwał Zarządu 
Województwa Małopolskiego nr 186/19 z dnia 12 lutego 2019 r. i nr 289/19 z 
dnia 28 lutego 2019 r. oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 58/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 
5. Informacja w sprawie rekomendacji Zarządu spółki Regionalne Centrum 

Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. dotyczącego możliwości zakupu 
biurowca w Krakowie. 

 
6. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 
dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia listu intencyjnego pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce w ramach 
podjęcia wspólnej szerokiej zintegrowanej współpracy, dotyczącej działań, 
które rozwijają, wspierają i promują sport w Województwie Małopolskim w 
związku z organizacją 28. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023. 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„XXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PIŁCE SIATKOWEJ 
CHŁOPCÓW” złożonego przez UKS Sparta Volleyball Kraków na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Puchar Małopolski w Speed-Ballu” złożonego przez Stowarzyszenie Speed-
ball Polska na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 



 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Mikołaj w Targowiance złożonego przez Ludowy Klub Sportowy Targowianka 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrekcji 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do podpisania umowy 
przenoszącej autorskie prawa majątkowe w ramach projektu pn.: 
„Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych” realizowanego w Osi 
Priorytetowej II Działanie 2.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Propagowanie dziedzictwa kulinarnego Ziemi Radłowskiej złożonego przez 
Koło Gospodyń Wiejskich "Radłowski Gryf" w Radłowie na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Niesiemy Radość w Święta Bożego Narodzenia” złożonego przez Wykuci W 
Sercu Małopolski na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji rehabilitacji 

pocovidowej. 

 
15. Podjęcie postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania 

administracyjnego, znak: FE-I.3160.7.2020 w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich na podstawie umowy 
nr MRPO.04.03.01-12-009/11-00-XVI/50/FE/12 o dofinansowanie projektu pn. 
„Utworzenie Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej” w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 914/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-
administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna 
administracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
17. 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). 

 
18. 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 



 

 
19. 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). 

 
20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.01.01-

12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin 
członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” 

 
21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.12.01.03-

12-0621/17 pn. „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach”. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Świnna dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na 
przygotowanie i realizację wstępnego studium planistyczno-prognostycznego 
dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – 
Żywiec, celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec”. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Jeleśnia dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na 
przygotowanie i realizację wstępnego studium planistyczno-prognostycznego 
dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – 
Żywiec, celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec”. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
powiatowych na obszarze Województwa Małopolskiego. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1067/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu wielickiego Województwa 
Małopolskiego. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1069/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu krakowskiego 
Województwa Małopolskiego.  

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego 
Województwa Małopolskiego. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego 
Województwa Małopolskiego. 



 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu w odpowiedzi na 

ogłoszony przez Komisję Europejską konkurs SMP-COSME-2021-
RESILIENCE. 

 
30. 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.  

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD) na rok 

2022 w ramach 10. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i kompetencje. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1455/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie 
przyjęcia projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla 
Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny 
na rzecz Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec, czterech żyrandoli będących w posiadaniu Ośrodka Dokumentacji 
Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. 

 
34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Gmina Stryszów widziana z oddali i w detalach” - wydanie folderu 
promującego Gminę Stryszów złożonego przez Stowarzyszenie „Razem dla 
Gminy Stryszów” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia 
procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu 
Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół  
i placówek oświatowy”- Grant nr 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie 
ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
36. Informacja w sprawie przyjęcia deklaracji współpracy w projekcie 

pozakonkursowym realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
„Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu 
centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja 
formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”. 

 
37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Świąteczna Intryga - gra miejska o historii Św. Mikołaja w Rabce Zdroju 
złożonego przez STOWARZYSZENIE RIDDLY GAMES na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Warsztaty marketingowe w praktyce dla Kół Naukowych i organizacji 



 

studenckich UEK złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego SEED 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
39. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa 
Poronin. 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 919/12 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „CRICOTEKA” w Krakowie, 
ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków. 

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

600, 750, 754, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grabnie pn. Słowiańskie obrzędy Dziadów w kulturze mieszkańców 
Małopolski, 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 RDN Radość-

Dobro-Nadzieja pn. RDN rozdaje choinki - NATURALNIE!”, 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 Fundacji Niny Nowak „Dla 

Rzeczypospolitej”, pn. „Koncert patriotyczno-sakralny w Bazylice św. Floriana 
w Krakowie w dniu 21.11.2021 roku”, 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 Samarytańskiej Federacja 

Organizacji Pozarządowych pn. „Organizacja Dnia Pracownika Socjalnego w 
Powiecie Tarnowskim” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich 

„Kowalowianki” pn. Wigilia w Spichlerzu 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 Klubu Kazimierzowskiego 

Niepołomice pn. „Zwyczaje, obrzędy Andrzejkowe w kulturze regionu” 
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 Stowarzyszenia Pasja Futbolu 

pn. ,,Cykl 3 turniejów halowych z futsalem wśród dzieci i młodzieży” 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 Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Sparta Volleyball Kraków pn. „XXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
MIKOŁAJKOWY W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 (Dep. SI) 

 
 
 

 


