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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 372/22 
w dniu 5 kwietnia 2022 r. 

 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 15 lutego i 28 marca 

2022 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego 

dla Pana Roberta Ślusarka - Dyrektora Muzeum Okręgowego w 
Nowym Sączu. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania 

oświadczeń woli w projekcie pn. „Dostępny samorząd – granty” 
realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym 

kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Nowym 
Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52.  

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 146. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Krakowskim Parkiem 
Technologicznym Sp. z o. o., Akademią Górniczo-Hutniczą im. 
Stanisława Staszica, Politechniką Krakowską im. Tadeusza 
Kościuszki oraz Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącego zasad 
współdziałania w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu „Sieć 
Regionów Europejskich wykorzystujących Technologie Kosmiczne 
NEREUS”.  

 
9. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania Projektu 

aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 
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przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną uzgodnionego na 
lata 2019-2023 w zakresie lat 2022-2023 przedsiębiorstwa  
energetycznego  Energomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini. 

 
10. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas Europejskiego 

Festiwalu Biegowego – Dwa Beskidy. 
 
11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Treningi z udziałem uchodźców” złożonego przez Fundacja Kuźnia 
Kołodzieja na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

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

„Międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym O PUCHAR 
KRAKOWA 22-24.04.2022” złożonego przez Klub Łyżwiarstwa 
Figurowego „LAJKONIK" na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

„ATIGA Taniec moja pasja - występy zespołów tanecznych na 3 
wydarzeniach mistrzowskich” złożonego przez Fundację ATIGA na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
14. Informacja nt. Zbiorczego Rocznego Planu Działań Marketingowych 

Województwa Małopolskiego w 2022 r. 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie flagi 

Województwa Małopolskiego przez Urząd Miejski w Dąbrowie 
Tarnowskiej. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji pod nazwą: „BO Małopolska 2022”. 

 
17. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr 1510/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli Województwa Małopolskiego do 
Polskiego Stowarzyszenia HL7. 

 
18. Informacja nt. realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Myślenicach zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Myślenicach”. 

 
19. Informacja nt. poszerzenia zakresu rzeczowego zadania 

inwestycyjnego w Małopolskiej Szkole Gościnności im. Tytusa 
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Chałubińskiego w Myślenicach wraz z równoczesnym ujęciem w 
Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2022-2023. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra 

Edukacji i Nauki od postanowienia Małopolskiego Kuratora Oświaty w 
sprawie negatywnej opinii dotyczącej: zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w Zakopanem wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz zamiaru likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego w Zakopanem wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem. 

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

Edukacja dzieci uchodźczych z Ukrainy w zakresie poznawania 
kultury i tradycji Polski, przystosowanie dzieci młodszych (7-14 lat) 
do zajęć w polskich szkołach złożonego przez Fundacja Ad Meliora 
Tempora na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Skarbem Państwa – Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w sprawie 
przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na 

wsparcie w 2022 roku realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program 
polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych 
w Małopolsce na lata 2020-2027. 

 
24. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na 
realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki 
zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w 
Małopolsce na lata 2020-2027. 

 
25. Informacja nt. zakupu dodatkowego sprzętu medycznego dla 

Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego z budżetu 
Województwa Małopolskiego. 

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

Integracyjny Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego z Dniem 
Dziecka złożonego przez STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNA 
RODZINA” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
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„Razem pomagamy Ukrainie” złożonego przez Stowarzyszenie Nowa 
Inicjatywa na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

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

Słuchacze z sercem złożonego przez Stowarzyszenie „Virtus” na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

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

Wielkanocna pomoc dla potrzebujących złożonego przez Parafia 
Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w 
Brzesku na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 757/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
31. Informacja nt. przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.02.00-12-0752/17, pn. „Budowa Parku Zdrojowego na 
Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1464/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów 
składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO 
WM 2014-2020 z późn. zm. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1833/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego  z dnia 14 grudnia 2021 roku 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”. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania 

aneksów do umów określających szczegółowe zasady udzielania 
dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących 
ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach 
pasażerskich. 
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35. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Tarnowskiego. 

 
36. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi 
wojewódzkiej odcinka drogi powiatowej, tj. ul. Krakowska (od ul. 
Olkuska Szosa do ul. Rynek), ul. Rynek (od ul. Krakowskiej do ul. 
Żwirki i Wigury), ul. Żwirki i Wigury (od ul. Rynek do ul. Nowej) w 
Wolbromiu. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie 

kategorii dróg powiatowych, dróg na terenie miasta Miechowa. 
 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 868/07 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
chrzanowskiego w Województwie Małopolskim. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1071/05 Zarządu 

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

 
40. 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 w Województwie Małopolskim. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1073/05 Zarządu 

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

 
42. 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 w Województwie Małopolskim. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1078/05 Zarządu 

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

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na 
realizację inwestycji polegającej na przeprawie mostowej, w zakresie 
Etapu I – Opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami 
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przepisów środowiskowych – dla inwestycji „Budowa połączenia DK 
87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim, dotyczącej 
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na 
realizację inwestycji polegającej na przeprawie mostowej, w zakresie 
Etapu I – Opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami 
przepisów środowiskowych – dla inwestycji „Budowa mostu na rz. 
Wisła wraz z budową nowego przebiegu DW 775 na odc. od DK 79 do 
DW 964 w gm. Nowe Brzesko”. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Gromnik 
dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej 
nr 977. 

 
47. Informacja nt. przeniesienia oszczędności powstałych na zadaniu pn. 

„Rozbudowa DW 776 w m. Prusy” na zadanie pn. „Dokumentacja 
techniczna dla dróg publicznych” z przeznaczeniem na opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej 
wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 774 (od skrzyżowania ul. Kmity z ul. Krakowską do 
skrzyżowania ul. Medweckiego z ul. Olszanicką w Balicach)”. 

 
48. Informacja nt. zabezpieczenia wkładu własnego Beneficjenta na 

realizację dodatkowego zakresu rzeczowego w ramach zadania 
Interreg pn. „Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy 
Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica”. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 

regulaminu organizacyjnego Małopolskiego Instytutu Kultury w 
Krakowie. 

 
50. Informacja nt. wykreślenia zadania pn. „Etnografia bez granic – pilne 

prace modernizacyjne w obiekcie Muzeum Etnograficznego w 
Krakowie przy placu Wolnica 1” z Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz w sprawie wprowadzenia zmian do WPF dla zadania pn. 
„Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów 
Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój 
tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI 
wieku – działania najpilniejsze” realizowanych przez Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 

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

Popularyzacja polskiej muzyki sakralnej podczas głównej Liturgii w 
Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach złożonego przez Stowarzyszenie 
Chór Musica Ex Anima & Orkiestra Symfoniczna Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie. 
 
52. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Missa Paschalis Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w 288 rocznicę 
śmierci złożonego przez Stowarzyszenie Menedżerów i 
Organizatorów Kultury Smok na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

„Festyn rowerowy – nie bój się wsiąść na rower!” złożonego przez 
Stowarzyszenie „TURKUS” na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2022 r. w 

działach 010, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921. 
 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Szpitala Klinicznego im. dr Józefa 
Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1140/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Szpitala Klinicznego im. dr Józefa 
Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie „Arte 

Musica” pn. „Koncert Dziecięcy w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Duetów Fortepianowych Duettissimo”, 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 Polskiego 

Towarzystwa Tatrzańskiego pn. „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego – tom 30” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


