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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 267/21 

w dniu 16 marca 2021 r. 
 
 
 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 17/18 listopada 2020 

r., 3, 15, 17 grudnia 2020 r. i 22 stycznia 2021 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2021 r. w 

działach.600, 710, 750, 758, 801, 854, 921. 
 (Pkt 3 – 4 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 9.00 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 

pisarskiej w uchwale Nr 145/21 Zarządu Województwa Małopolskiego 
w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2021 r. w działach.600,  750, 
758, 801, 853, 854. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu 

Szpitalowi Ortopedyczno – Rehabilitacyjnemu im prof. Bogusława 
Frańczuka na czasowe obniżenie stawki czynszowej netto z tytułu 
najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy Al. 
Modrzewiowej 22. 
(Pkt 5 – 11 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. SG) godz. 9.15 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi 

Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na czasowe 
obniżenie stawki czynszowej netto z tytułu dzierżawy części 
nieruchomości. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół 

Małopolskiej Szkole Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w 
Myślenicach na czasowe obniżenie stawki czynszowej najemcy z 
tytułu najmu powierzchni w budynku położonym przy ul. Zdrojowej 18 
w Myślenicach. 

 
8. Podjęcie uchwały sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o 

zmianę umowy użyczenia. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 857/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki oraz p.o. 
Kierownika Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego Departamentu 
Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 
2281/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2019 
r. z późn. zm. 
 

10. Informacja nt. opinii prawnej dotyczącej nieruchomości będących w 
użytkowaniu wieczystym spółki Apollo Film sp. z o. o. 

 
11. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II 
Kraków-Balice Sp. z o.o. zwołanego na dzień 18 marca 2021 r.  

 
12. Informacja nt. współpracy przy organizacji 29. Międzynarodowej 

Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie. 
 (Pkt 12 – 13 ref. P. Paulina Surman – Z-ca Dyr. KZ) godz. 9.40 
 
13. Informacja nt. projektu pn. „Wizytówki Małopolski”. 
 
14. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Profesjonalizacja organizacji pozarządowych z terenów wiejskich 
woj. małopolskiego” złożonego przez Fundację Pro NGO na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
(Ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 9.50 

 
15. Przyjęcie materiałów na XXXVII Sesję SWM w dniu 29 marca 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 15 do umowy nr 
VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w 
rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia 
wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!” instytucji pod nazwą „Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”.  

 (Pkt 15 – 19 ref. P. Monika Gubała – Dyr. KD) godz. 10.00 
 
16. Informacja nt. zakupu przez Muzeum – Dwory Karwacjanów i 

Gładyszów urządzeń kuchennych. 
 
17. Informacja nt. zakupu 12 obiektów z kolekcji rodu Divekych do 

zasobu Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy 
Górnej. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie nowego 

członka w skład Rady Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila 
Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Ministrem 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archidiecezją Krakowską, 
Województwem Małopolskim oraz Gminą Wadowice o wysokości 
środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w 2021 
roku. 

 
20. Informacja nt. przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla uczniów 

szkół gastronomicznych na obszarze województwa małopolskiego z 
przygotowania potraw z jagnięciny i dziczyzny oraz ogólnej wiedzy 
dotyczącej dziedzictwa kulinarnego regionu. 
(Pkt 20 – 30 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10.15 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia członkostwa oraz przyjęcia 

podmiotów do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska. 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 

przypadającej Województwu Małopolskiemu od Gminy Łabowa z 
tytułu pomocy finansowej uzyskanej na dofinansowanie zakupu 
samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 

przypadającej Województwu Małopolskiemu od Gminy Gołcza z tytułu 
pomocy finansowej uzyskanej na dofinansowanie zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gołczy. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pn. 

„MAŁOPOLSKIE OSP 2021” w sprawie wsparcia finansowego gmin z 
przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu województwa małopolskiego. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

oceny wniosków na potrzeby Konkursu „Małopolskie OSP 2021”. 
 
26. Przyjęcie materiałów na XXXVII Sesję SWM w dn. 29 marca br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Myślenice. 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. 
„Małopolska Pszczoła” w 2021 r. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Ryglicach pn. Tradycyjny Wielkanocny Stół w Spichlerzu 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
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19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Łukanowicach pn. Tradycyjne Smaki Wielkanocne – 
warsztaty online złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa 
wodnego w 2021 r. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Województwa Małopolskiego przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w 
zakresie postępowania mediacyjnego związanego z prowadzonym 
postępowaniem sądowym przed Sądem Okręgowym w Krakowie IX 
Wydział Gospodarczy pod sygn. akt IX GC 230/19, z powództwa  
Przedsiębiorstwa Pomocniczego MPWiK Sp. z o.o. z siedziba w 
Krakowie przeciwko Województwu Małopolskiemu – Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie o wartość przedmiotu sporu 258.300,00 zł.  
 (Pkt 31 – 32 ref. P. Katarzyna Węgrzyn – Madeja Dyr. ZDW) godz. 10.30 

 
32. Przyjęcie materiałów na XXXVII Sesję SWM w dn. 29 marca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/550/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w 
sprawie powierzenia miastu Krynica Zdrój zadania własnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich nr 971 i nr 981 na terenie 
gminy Krynica Zdrój. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Procedur Realizacji Projektu 

Grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. 
Bezpieczny Dom” nabór 2, w ramach 9 Osi Priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM)”. 
(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 10.40 

 
34. Podjęcie uchwały 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. 
(Pkt 34 – 37 ref. P. Dawid Konina – Z-ca Dyr. PS) godz. 10.45 

 
35. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Kampania „Nie hejtuję – reaguję” Teledysk promujący właściwą 
postawę wśród świadków hejtu złożonego przez STOWARZYSZENIE 
WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „DAMY RADĘ” na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
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36. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Spółki Centrum 

Wypoczynku i Rekreacji „Rysy” Spółka z o. o., z siedzibą w 
Bukowinie Tatrzańskiej, o wpis do rejestru ośrodków, w których 
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadwiślańskiej 

Agencji Turystycznej Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, o wpis do 
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne, dla Hotelu*** NAT Krynica-Zdrój. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2021 
roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i 
młodzieży. 
(Pkt 38 – 39 ref. P. Michał Główka – Z-ca Dyr. SI) godz. 11.00 

 
39. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Klub Sportów Umysłowych w Tarnowie” złożonego przez Tarnowski 
Związek Brydża Sportowego w Tarnowie na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia i ustalenia zasad realizacji 

przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie części 
działań w ramach projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – 
„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla 
województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków 
instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
(Ref. P. Marcin Chudzik – Koordynator Zespołu Ekodoradców w MCP) 
godz. 11.10 

 
41. Przyjęcie materiałów na XXXVII Sesję SWM w dn. 29 marca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego Powiatowi 
Suskiemu na prowadzenie kształcenia praktycznego w Technikum 
Jeździectwa w ZS im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.  
(Ref. P. Agata Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK) godz. 11.15 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 
 
 
 
 
 


