
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 290/21 
w dniu 8 czerwca 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
 
 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 20 kwietnia i 26 maja 2021 

r. 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
3. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 21 czerwca 2021 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na 
zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami 
opadowymi - „Małopolska deszczówka”. 

(Pkt. 3 – 6 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO ) godz. 9:05 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Frydmański Sypaniec pn. „Chleb z Byczej Obory” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji SURVIVAL pn. 

„Pomaluj pszczeli ul” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Jurajski Piknik Winny” złożonego przez Stowarzyszenie Winiarzy 
Jury Krakowskiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
7. Informacja w sprawie podpisania aneksu nr 2 do umowy z dnia 

14.12.2007 r. zawartej pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a 
Województwem Małopolskim o współpracy w sprawie wykorzystania 
„Systemu pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu 
ogólnogospodarczym dla województwa małopolskiego” na potrzeby 



 

„Wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania 
satelitarnego ASG-EUPOS”. 

(Ref. P. Joanna Wielgus – Geodeta Województwa Małopolskiego oraz P. 
Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG ds. Cyfryzacji Główny Informatyk Urzędu) godz. 
9:15 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie do kategorii 

dróg powiatowych, drogi gminnej nr 140219 K Opacz - Zygmuntów, 
położonej w granicach administracyjnych Gminy Książ Wielki. 

(Pkt 8 - 17 ref. P. Krystian Zieliński – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 9:20 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie 

dotychczasowej kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1531 K Rytro – 
Sucha Struga – Głębokie. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1065/05 Zarządu 

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

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1066/05 Zarządu 

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

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1077/05 Zarządu 

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

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1080/05 Zarządu 

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

 
14. 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. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1076/05 Zarządu 

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

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1082/05 Zarządu 

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



 

miechowskiego Województwa Małopolskiego. 
 
17. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 21 czerwca 2021 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Miasta i Gminy Wadowice. 

 
18. Informacja w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego o skierowaniu 

sprawy z powództwa Województwa Małopolskiego – Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie przeciwko firmie do mediacji przed 
mediatorem. 

(Pkt 18 - 21 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja –Dyr. ZDW) godz. 9:30 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim oraz Gminą 
Bochnia, dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa z drogą powiatową nr 
2006K Szarów-Kłaj-Proszówki”. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Alwernia, dotyczącej wspólnego 
przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa skrzyżowania 
DW 780 z drogami gminnymi (ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. 
Spacerowa) w m. Alwernia”. 

 
21. Informacja w sprawie promu międzybrzegowego „Borusowa” nr 

fabryczny 3171 rok produkcji 1989 wraz z urządzeniami brzegowymi. 
 
22. Informacja w sprawie propozycji stanowiska negocjacyjnego 

Województwa Małopolskiego na temat projektu Kontraktu 
Programowego. 

(Ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 9:35 
 
23. Informacja w sprawie kierunkowych zmian w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

(Ref. P. Łukasz Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 9:40 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego 

Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wojnicz pn. „Dzień Rodziny – 
Dzień Dziecka w Wojniczu” złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 24 - 33 ref. P. Radosław Grochal – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 9:45 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 712/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie 
powołania Komisji Rekrutacyjnej Lidera projektu kwalifikującej 
Kandydatów/tki do projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 



 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, z późn. zm. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 353/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru 
przedstawiciela Województwa Małopolskiego w Radzie Partnerstwa 
projektu „Małopolski Tele-Anioł” realizowanego w ramach Poddziałania 
9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (ze zm.). 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów, pn. Integracyjne 
spotkanie, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu WM 

na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie”. 

 
29. Informacja w sprawie podziału środków pochodzących z tytułu opłat za 

wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 
niewykorzystanych w latach 2019-2020 na kwotę 317 151,11 zł. 

 
30. Informacja w sprawie zmian na zadaniu pn. „Modernizacja Oddziału 

Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii w Pawilonie M-II wraz 
budową przewiązki miedzy Pawilonami  M-I i M-II w Krakowskim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie”. 

 
31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Wesołe Wakacje (tytuł) złożonego przez Klub Sportowy 
Michałowianka (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Szachy dobre dla osób w każdym wieku! złożonego przez 
Stowarzyszenie "Latarnia" na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego 
im. prof. Bogusława Frańczuka. 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu ustaleń, mającego na 

celu wsparcie realizacji projektu inwestycyjnego na terenie 
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, w tym w ramach programu 
Polskiej Strefy Inwestycji. 

(Ref. P. Andrzej Bańka – p.o. Z-cy Dyr. Dep. SG) godz. 9:55 
 



 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji onEarth pn. 
„LIOS labs – Letnia Szkoła Ekologii i Sztuki” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(Ref. P. Karolina Laszczak –Dyr. Dep. SR) godz. 10:00 
 
36. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu 

Świata w Trialu Rowerowym. 
(Pkt 36 - 38 ref. P. Michał Główka –Z-ca Dyr. Dep. SI) godz. 10:05 

 
37. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu 

Świata w Siatkówce Plażowej Kobiet - Małopolska 2021. 
 
38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. WAKACJE NA SPORTOWO I WESOŁO złożonego przez KLUB 
SPORTOWY MICHAŁOWIANKA W MICHAŁOWICACH na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Turystyczny  Złaz  Szkoleniowy Szlakami św. Jana Pawła II  
złożonego przez Tradycja i Turystyka Stowarzyszenie im. Adama 
Barskiego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

(Ref. P. Beata Stachura –Dyr. Dep. TS) godz. 10:10 
 
OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
40. Informacja w sprawie analizy sytuacji finansowej Teatru im. J. 

Słowackiego w Krakowie po zakończeniu 2020 roku oraz po pozyskaniu 
środków z Funduszu Wsparcia Kultury. 

(Pkt 40 - 52 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 10:15 
 
41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „XVI Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej”, złożonego przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „STRÓJ KRAKOWSKI DUMA I WZÓR” złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach gmina Wolbrom na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Sobótka nad Dunajcem”, złożonego przez Stowarzyszenie kULtura 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Do Niepodległej” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy 



 

"Feniks" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
45. Informacja w sprawie opiniowania propozycji zwiększenia liczby 

członków Rady Muzeum przy Muzeum – Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów. 

 
46. Informacja w sprawie opiniowania propozycji zwiększenia liczby 

członków Rady Muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa 

Małopolskiego do Rady Artystyczno-Programowej Opery Krakowskiej 
w Krakowie. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Raciechowice 2005 pn. 

„Raciechowice – wiele kultur, jedna historia”, 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 Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło pn. „III 
Ekumeniczny Festiwal Muzyki i Sztuki Chrześcijańskiej”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 

charakterze twórczym przez Pana Mateusza Prendotę – Dyrektora 
Naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. 

 
51. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/636/10 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody 
Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury 
drewnianej Małopolski, zmienionej uchwałą nr VII/107/11 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku oraz uchwałą 
nr XXVI/391/20 z dnia 26 października 2020 r. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
zmiany uchwały nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 
dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i 
trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana 
Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad 
zabytkami architektury drewnianej Małopolski, zmienionej uchwałą nr 
VII/107/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 
roku oraz uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXVI/391/20 
z dnia 26 października 2020 r. 



 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Małopolską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. w związku z organizacją przez Województwo 
Małopolskie konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji 
pozarządowych „Kryształy Soli” – XVII edycja, rok 2021. 

(Ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 10:25 
 
 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


