
 

 

 

 
 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 417/22 

w dniu 11 października 2022 r. 
ul. Zacisze 5, 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 9 sierpnia 2022 r. oraz 28 i 29 

września 2022 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie 

działania  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 
dla p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania działań 
związanych z dysponowaniem środkami Funduszu Pracy. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji 
zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1754/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.08.04.01-12-
0344/20 pt.: „Ucz się u Mistrza”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
8. Przyjęcie materiałów na LX Sesję Sejmiku WM w dniu 24 października 2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Nr XXX/441/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku 
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, 
dodatku mieszkaniowego oraz wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także 
przyznawania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 



 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w sprawie zmiany 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXX/441/09 z dnia 30 
marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku za 
wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za 
warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz wynagradzania za 
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także 
przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 

Małopolskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 
i placówkach Województwa Małopolskiego za rok szkolny 2021/2022. 
 

11. Informacja w sprawie zbiorczego rozliczenie wydatków szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie wg. stanu na dzień 31.08.2022 
r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2022 roku. 
 

12. Informacja w sprawie uruchomienia projektu nadzwyczajnego 
pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – 
Pakiet Edukacyjny” planowanego do realizacji przez Województwo 
Małopolskie – Departament Edukacji UMWM. 

 
13. Przyjęcie materiałów na LX Sesję Sejmiku WM w dniu 24 października 2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały 
Nr XLI/568/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w 
sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. 
Jana Pawła II. 
 

14. Przyjęcie materiałów na LX Sesję Sejmiku WM w dniu 24 października 
2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/356/20 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. w 
sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi 
Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
uchwały XXIV/356/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 
września 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 
Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w 
Krakowie. 
 

16. Przyjęcie materiałów na LX Sesję Sejmiku WM w dniu 24 października 
2022 r. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu 
jednolitego Uchwały Nr XXIX/537/21  Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu 
Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Powiatem Olkuskim z przeznaczeniem 



 

na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Doposażenie Nowego 
Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans 
magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG”. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 

wierzyciela Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Świąteczny dar Serca złożonego przez Wykuci W Sercu Małopolski 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. BIESIADA PATRIOTYCZNA złożonego przez FUNDACJA VIRIBUS 
UNITIS - POŁĄCZONYMI SIŁAMI na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ZARAZ WRACAM - TWORZĘ.  JESIENNO ZIMOWY DOBROSTAN 
DZIECI I SENIORÓW W GMINIE RADŁÓW złożonego przez 
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii 
społecznej AMOS na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

22. Informacja w sprawie zmian w realizacji zadań inwestycyjnych w 
Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. 
 

23. Informacja w sprawie sprawozdania za 2021 rok z realizacji 
Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-
2022. 
 

24. 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. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1089/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu olkuskiego 
Województwa Małopolskiego. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Wiśniowa dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Mszana 
Dolna - Myślenice. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 



 

Województwem Małopolskim a Gminą Jodłownik dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Szczyrzyc - 
Dobczyce. 
 

28. Informacja w sprawie tworzenia systemu zintegrowanego transportu 
zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej. 
 

29. Informacja w sprawie wysokości pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Dobra na realizację zadania w ramach programu pn.: „Poprawa 
dostępności parkingowej w województwie małopolskim” w roku 2022. 

 
30. Informacja w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. Grupie Regionalnej 

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupie 
Podhalańskiej na zakup samochodu specjalnego. 
 

31. Informacja w sprawie uwolnienia środków zablokowanych na zadania 
związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 
32. Informacja w sprawie zmiany nazwy Muzeum Okręgowego w Nowym 

Sączu, Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Muzeum – 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku 
Lipowiec. 
 

33. Informacja w sprawie zwiększenia o kwotę 937 540,00 zł z budżetu 
Województwa Małopolskiego i zmianę terminu realizacji inwestycji dla 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie terenu na zapleczu 
budynku WBP w Krakowie. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 
charakterze twórczym przez Pana Piotra Sułkowskiego – Dyrektora 
Opery Krakowskiej w Krakowie. 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Królowa Orawy - Józefa Machay-Mikowej złożonego przez 
STOWARZYSZENIE LIPNICA WIELKA NA ORAWIE na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Edward Kleszczyński - legionista -gospodarz - polityk- żołnierz- 
emingrant. złożonego przez RADZIEMICKIE STOWARZYSZENIE 
KULTURALNO-OŚWIATOWE "ROZWÓJ-INSPIRACJE-KREATYWNOŚĆ" 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

37. Informacja w sprawie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. 



 

38. Informacja w sprawie zmian w umowie z dnia 25 września 2009 r. dotyczącej 
prowadzenia wspólnej instytucji kultury Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 
 

39. Informacja dotycząca umów z dyrektorami instytucji kultury województwa 
małopolskiego powołanych na czas nieokreślony. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. wyboru 

kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów w Gorlicach. 
 

41. Przyjęcie materiałów na LX Sesję Sejmiku WM w dniu 24 października 2022 r.  
I czytanie (do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023-
2027”. 

42. Przyjęcie materiałów na LXI Sesję Sejmiku WM w dniu 21 listopada 
2022 r. (do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2023”. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji: projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027” i projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2023” z Małopolską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminami: Brzeszcze, Łużna oraz Lubień o udzielenie 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie zadań własnych 
gmin. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 
Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej  146. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
części nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 
61. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Spółce Małopolskie Parki 
Przemysłowe sp. z o.o. na oddanie w najem części nieruchomości 



 

położonej przy ul. Olszańskiej 5 oraz lokali mieszkalnych położonych 
przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia przez Województwo Małopolskie 
udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod 
firmą Małopolskie Parki Przemysłowe spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

49. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
 

50. Informacja w sprawie wniosku pracownika Zespołu Szkół Małopolska 
Szkoła Gościnności w Myślenicach o przedłużenie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego nr 5. 
 

51. 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. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej 
skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, z późn. zm. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i 
opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 260/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej Infrastruktura 
społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 
SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 



 

w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 
SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

56. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0182/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa 
stałe). 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia Regulaminu konkursu na 
wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 
wzoru umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie finansowej 
UE na lata 2021-2027. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do 

merytorycznej oceny wniosków o przyznanie stypendium sportowego 
Województwa Małopolskiego pn. „Fundusz stypendialny im. Stefana 
Kapłaniaka” oraz przyjęcia wzoru umowy o przyznanie stypendium. 
 

59. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Tarnowski Mityng Brydżowy” złożonego przez Tarnowski Związek 
Brydża Sportowego w Tarnowie na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
60. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Zatańcz z nami - kibicuj drużynie, zobacz jak tańczę, spróbuj i TY – 
zacznij tańczyć i przyjdź na przesłuchania do naszej szkoły tańca 
„WENA” złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Tańca 
Wena na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 150, 630, 758, 801, 852, 
853, 900, 921.  

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Pogorzanka Pogorzyce pn. „Prowadzenie otwartych treningów 
szkoleniowych piłki nożnej dziewcząt z zawodniczkami klubu oraz udział 
w rozgrywkach 3 ligi kobiet na szczeblu Ogólnopolskim” 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 Małopolskiego  Związku 
Szachowego pn. „Mistrzostwa Małopolski Juniorów w szachach szybkich i 
 błyskawicznych” 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 Akademii Piłkarskiej 
ASEREKTEAM pn. „Ogólnopolski Turniej Piłkarski TLC CUP” 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 
Artystycznego PianoClassic pn. „Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny 
Królewskiego Miasta Krakowa 2022” 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 Stowarzyszenia "HELIGONKI 
POD KICKAMI" pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej (dot. V Konkursu Heligonistów Województwa Małopolskiego)” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Zdrowie Dziecka 
pn. „Walczymy o życie, zdrowie i uśmiech dziecka. Promocja zdrowia z okazji 
145lecia Szpitala Dziecięcego i 30lecia Fundacji Zdrowie Dziecka” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego 
Stowarzyszenia Winiarzy pn. „Wprowadzenie do apiterapii i enoterapii – 
degustacja wina i miodu” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego 
Stowarzyszenia Winiarzy pn. „X Wielkie Tarnowskie Dionizje” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


