
 

 

 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 402/22 

w dniu 16 sierpnia 2022 r. 
ul. Zacisze 5, 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 29 lipca 2022 r. i 10 sierpnia 

2022 r. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2022 roku - "Pomocne 
Małopolskie - Siła Wolontariatu!". 

 
4. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia 2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/764/22  Sejmiku 
Województwa Małopolskiego  z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania 
Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. 
 

5. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Małopolskiego 
z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), 
European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH). 
 

6. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia 2022 r. 
Informacja dotycząca stanu wykonania uchwał Sejmiku Województwa 
Małopolskiego za I półrocze 2022 r. 1 stycznia – 30 czerwca 2022 r. (stan 
realizacji na dzień 3 sierpnia 2022 r.). 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wspólnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych. 
 

8. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.   

9. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Igrzyska Europejskie 2023 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

10. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 



 

Wspólników spółki Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.   
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej 
w Podegrodziu oraz ustanowienia na niej służebności na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1412/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – 
budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie 
Małopolskim cz. II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.3 
Regionalny transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-0015/22 pn. „Rozbudowa zeroemisyjnej floty 
autobusów elektrycznych w celu obsługi systemu Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie - kontynuacja” złożonego przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, znajdującego się w 
Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i 
oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, działanie 
13.4 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF 
nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020. 
 

15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0245/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe 
realizowanego przez Gminę Wierzchosławice. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„III Bieg Sułkowicki” złożonego przez STOWARZYSZENIE POMAGAMY 
LUDZIOM KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ KP_PL, SUŁKOWICE na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Otwarty turniej judo dzieci” złożonego przez UKS Ukemi Judo Wolbrom 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 



 

18. Informacja w sprawie możliwości wydłużenia i zwiększenia wartości projektów 
realizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej 
MARR) w ramach 8 osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

19. Informacja w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału instytucjonalnego na 
nowy okres programowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027. 
 

20. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V.3160.1.5.2022.UVN w przedmiocie 
utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości z dnia 19 kwietnia 2022 r., nr RPOWM.MCP.06/22/01/DU. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmiany Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego. 
 

22. Informacja w sprawie zmiany statusu członkostwa Województwa 
Małopolskiego w Związku Euroregion Tatry. 

 
23. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zator, dla obszaru miasta Zatora. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Dorocie Mońko pełnienia 
obowiązków Dyrektora Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Krakowie. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Kazimierzowi Chamioło 
pełnienia obowiązków Dyrektora Małopolskiego Zespołu Jednostek 
Edukacyjnych w Nowym Sączu. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Barbarze Piwowarczyk 
pełnienia obowiązków Dyrektora Małopolskiego Zespołu Jednostek 
Edukacyjnych w Krakowie. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Mirosławowi 
Pniewskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnym w Zakopanem. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w Szkole 
Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi 
Wolskiej w Nowym Sączu w zawodach: opiekunka dziecięca, terapeuta 
zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej oraz asystentka 
stomatologiczna. 
 

29. Informacja w sprawie stanu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja 
pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły 
Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie” oraz pozostałych 
robót inwestycyjnych koniecznych do wykonania w Małopolskiej 
Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w 



 

Krakowie. 
 

30. Informacja w sprawie kontynuacji projektu Wielopokoleniowa Edukacja 
Małopolan. 
 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Zacznij od nowa! Program aktywizacji zawodowej kobiet 
powracających na rynek pracy. (tytuł) złożonego przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych "Twoja Siła" (nazwa Oferenta) na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Tajemniczy Przyjaciel” (tytuł) złożonego przez Stowarzyszeni dla 
Sądeckiej Ziemi (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
33. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na zadania 

realizowane w trybie Inicjatyw Samorządowych w 2022 r. 
 

34. Informacja w sprawie modernizacji odcinków dróg wojewódzkich i 
obiektów mostowych realizowanych w 2022 roku. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 434/22 z dnia 29 marca 
2022 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2022 r. oraz 
wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji 
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw 
Samorządowych w latach 2019 - 2021. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 330/22 z dnia 15 marca 
2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
zagospodarowania i utrzymania wysp rond zlokalizowanych w ciągu 
dróg wojewódzkich podlegających przekazaniu jednostkom samorządu 
terytorialnego na cztery sezony (2022-2025) oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień objętych wykazem. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 

upoważnienia dla Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Pani Katarzyny Węgrzyn – Madei oraz dla radcy prawnego Marcina 
Sonnenberga do zawarcia i podpisania ugody przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w 
zakresie postępowania mediacyjnego pomiędzy Województwem 
Małopolskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
a Wykonawcą – Konsorcjum spółek: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 
IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o. (Lider) oraz Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. (Partner), związanego z 
realizacją Umowy nr 198/2016/ZDW z dnia 31 października 2016 r. i 
dotycząca zadania pn.: „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz”. 
 



 

38. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 
zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu II Wydział 
Karny z dnia 24 września 2009 r. w kwocie 5.000,00 zł wraz z odsetkami 
ustawowymi solidarnie od Damiana Smołkowicza i Dariusza Filarowicza 
na rzecz Województwa Małopolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich  w 
Krakowie, w sprawie o sygn. akt: II Ka 277/09. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 
Katarzynie Węgrzyn-Madeja - Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie do zawarcia w imieniu Województwa Małopolskiego umów 
z wykonawcami inwestycji dofinansowanych ze środków Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 

40. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków 
finansowych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania pn. 
„Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa 
obwodnicy Niepołomic”. 
 

41. Informacja w sprawie wyboru projektów w ramach nowej perspektywy 
Programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby organizacji 
wspólnego stoiska Województwa Małopolskiego i Instytutu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na Targach Smaki Regionów w Poznaniu w dniach 
od 24 do 26 września 2022 r. 

 
43. Informacja w sprawie uruchomienia środków skarbu państwa na 

wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i użytkach zielonych 
wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Polskiego Związku 
Niewidomych o zmianę wpisu ośrodka Polski Związek Niewidomych 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. Jana Silhana „NESTOR” w 
Muszynie w rejestrze ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. 4 S - Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców - Program 
profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów 
alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa złożonego 
przez Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 



 

pn. Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym złożonego 
przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Rusz się, Seniorze! złożonego przez Stowarzyszenie Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz 
przetwarzania słuchowego u 5-latków uczęszczających do przedszkoli 
miejskich w Krakowie złożonego przez Fundacja In Corpore na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
50. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia 2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci 
przekazania kompletu urządzeń: miernika jakości powietrza i tablicy 
informacyjnej LED  dla gmin z terenu województwa małopolskiego. 
 

51. Informacja w sprawie zakupu usług promocyjnych w związku 
z przedsięwzięciem pn.: Eko-Hero Małopolski 2022. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 
zamówieniu publicznym pn. „Wsparcie posiadanego zintegrowanego 
systemu informatycznego”. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 
zamówieniu publicznym pn. „Wsparcie posiadanego zintegrowanego 
systemu informatycznego”. 

 
54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Orawski Festiwal Artystyczny w Lipnicy Wielkiej złożonego przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Orawskiej na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

55. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla Centrum Sztuki Mościce. 
 
 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach : 758. 851, 853. 
 

57. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia 2022 r. 



 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach : 010, 600, 630, 700, 710, 720, 
750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 921, 925. 
 

58. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego 

"MARKAM" Wiśniowa-Osieczany pn. ,,Organizacja "Festiwalu Sportowego im. 
Kazimierza Bubuli" w Wiśniowej” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia POLSKA 
SIATKÓWKA MASTERS I AMATOR pn. ,,XII Kaman Cup - WorldVolley Masters 
& Amateur Championship Andrychów 2022” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Nasze 
Kantorowice pn. Dzień Kantorowic- Święto Plonów złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Białym Kościele pn. „Dożynki, tradycja to temat ciekawy - starszym dla 
wspomnienia młodym dla zabawy !” 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 Stowarzyszenia Społeczno - 
Kulturalnego "Pogórze" pn. „Fasolowe żniwa w Gródku nad Dunajcem” 
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 Związku Podhalan w Polsce 
Zarząd Główny pn. Konferencja naukowa pt. ”Tak było i ocalić od 
zapomnienia. Ku nowym wyzwaniom”, 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 Związku Podhalan w Polsce 
Zarząd Główny pn. Bieżąca archiwizacja niematerialnego dziedzictwa Górali 
Polskich, 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 Orkiestra św. 
Sebastiana pn. Zakup instrumentów dla orkiestry św. Sebastiana 
w Niedźwiedziu w  Gminie Niedźwiedź, 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 ZWIĄZEK PODHALAN 
ODDZIAŁ W JAZOWSKU pn. „Zakończenie wakacji – Integracja dzieci Polsko - 
Ukraińska” 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 Fundacji Karpacka 
Manufaktura pn. „Pomaganie jest pasją” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


