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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 386/22 
w dniu 7 czerwca 2022 r. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 5 maja 2022 r.   

 

3. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję SWM w dn. 4 lipca br.  
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zielonki realizacji 

zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki 

Województwa Małopolskiego 2022”.  

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, na prawie 
użytkowania wieczystego nieruchomości Szpitala, nieodpłatnej 
służebności przesyłu.  

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 

drodze przetargu części powierzchni nieruchomości Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1.  
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej do 
podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów systemowych 
Departamentu Polityki Regionalnej pn. Małopolskie Obserwatorium 
Polityki Rozwoju i pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, w 
ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; pn. „SPIN – Model transferu 
innowacji w Małopolsce”, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla 
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oraz w zakresie programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej.  

 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Więckowice w Gminie Zabierzów.  

 
8. Przyjęcie materiałów na LV Sesję SWM w dn. 20 czerwca br.  
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Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 

Województwa Małopolskiego.  

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zidentyfikowany projektu pn. 
„Instrumenty finansowe dla małopolskich MŚP”, planowanego do 
realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 14.2 REACT-
EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP, Osi priorytetowej 
14 REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020.  

 
10. 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.  

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia 
„Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z 
rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa dla typu 
operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.14.01.00-12-0006/22 pn. „Budowa odrębnego pawilonu 
rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po 
przebytej chorobie wywołanej Covid-19” złożonego przez Małopolski 
Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, w ramach 
trybu nadzwyczajnego, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020.  

 
13. Podjęcie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadków 

zgłoszonych przez Stronę oraz zlecenia przeprowadzenia dowodu z 
przesłuchania świadków Pani Bogusławie Strzelichowskiej – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, znak: FE-
I.3160.12.2020.  

 
14. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-0196/18 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 
Listopada na  odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej” realizowanego 
przez Gminę Miejską Kraków.  

 
15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.01-12-0090/16 pn.  Realizacja prac restauratorskich 
zabytkowego Pałacu Królewskiego w Łobzowie wraz z adaptacją do 
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nowych funkcji poddasza wraz z przygotowaniem wystawy 
multimedialnej realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. 
Tadeusza Kościuszki.  

 
16. Informacja w sprawie możliwości ograniczenia zakresu rzeczowego i 

odstąpienia od powtórnej oceny projektów z poddziałania 4.4.2 
„Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr”, 4. Oś Priorytetowa 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza.  

 
17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0235/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w 
gminie Dąbrowa Tarnowska.  

 

18. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V.3160.1.8.2022.UVN w przedmiocie 
uchylenia decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie z dnia 11 lutego 2022 r., nr RPOWM.MCP.02/22/01/D w 
całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi 
pierwszej instancji.  

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych 

Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska 
Europejskie ‘23” małopolskim sportowcom w 2022 r. – II nabór.  

 
20. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas XIX 

Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.  
 
21. Informacja w sprawie promocji małopolskiego sportu podczas i w 

związku z wyjazdem Drużyny Dziewcząt MDP Przytkowice na Olimpiadę 
CTIF 2022. 

 
22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „EURO KIDS FOOTBALL CHALLENGE 2022” złożonego przez 
Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Zbylitowska Góra na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w 
regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.  

 
24. 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.  
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25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Drugi Piknik Czernichowski złożonego przez Stowarzyszenie 
Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko ludzi" na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Obchody jubileuszu 55 - lecia OSP w Wierzbanowej wraz z przekazaniem 
nowego sztandaru złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w 
Wierzbanowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
27. Informacja dla Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie oceny 

celowości realizacji zadania publicznego pn. Obchody 110 – lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze oraz poświęcenie nowego 
samochodu ratowniczo- gaśniczego złożonego przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Nowej Górze na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Informacja dla Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie oceny 

celowości realizacji zadania publicznego pn. Festiwal chleba w gminie 
Sękowa złożonego przez Stowarzyszenie Pogranicza na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
ochrony i promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz ochrony 
zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego (zadania wyłonione 
w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego) pn. „Sprzęt Medyczny – Bezpieczna Małopolska”, „#4 
minuty – podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie 
powiatu krakowskiego” oraz powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 

 
30. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję SWM w dn. 4 lipca br.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/598/21 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie 

nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Dietla w Krakowie. 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLIII/598/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 
sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. J. Dietla w Krakowie.  

 
32. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję SWM w dn. 4 lipca br.  

Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej 

województwa małopolskiego za rok 2021”.  
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33. Informacja w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski 
Ład”. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 

X/164/ZDW/21 z dnia 7 grudnia 2021 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Nowosądeckim i Gminą Łącko, dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z 
drogą powiatową nr 1538K, oraz drogą gminną nr 291836K w m. 
Jazowsko - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru 
autorskiego”. 

 
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. Przyjęcie materiałów na LVI Sesję SWM w dn. 4 lipca br.  

Projekt Uchwały SWM w sprawie powierzenia Gminie Czorsztyn 

zadania własnego Województwa Małopolskiego obejmującego 

utrzymanie drogi rowerowej w zakresie sześciu odcinków trasy 

rowerowej VeloDunajec w m. Sromowce Wyżne i Niżne oraz utrzymanie 

jednego Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w m. Sromowce Niżne.  

 

37. Informacja w sprawie transportu kolejowego podczas XI sesji 
Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.  

 
38.  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa 
Przyrodniczego w 2022 roku - pn. "EkoMałopolska"  

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Gorlicach.  

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Myślenicach.  

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Andrzejowi Pawlikowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół – Małopolska 
Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach do 
prowadzenia inwestycji pn. „Renowacja dachu Zespołu Szkół – 
Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach”. 
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42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 708/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia 
procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu w 
brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu 
grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – 
Grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, 
Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
43. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu 

województwa na wkład własny dla Partnera Projektu, tj. Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w ramach Projektu pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1838/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie 
zarządzania ustrukturyzowanymi dokumentami elektronicznymi w 
jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego.  

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego  na rok 2022 w działach 010, 630, 750, 758, 801, 853, 921. 

 
46. 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.  

 
47. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Małopolskim Instytutem Kultury w 
Krakowie w ramach projektu regionalnego pt. „MAŁOPOLSKA. 
KULTURA WRAŻLIWA. Poprawa dostępności instytucji kultury 
Województwa Małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami”.  
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 
charakterze twórczym przez Pana Mateusza Prendotę – Dyrektora 
Naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.  
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 
charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora 
Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie.  

50. Informacja w sprawie dyrektorów instytucji kultury Województwa 
Małopolskiego.  

51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. "Tylko załóż wygodne buty bo masz do przejścia całe życie!" - 
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kontynuacja działań związanych z obchodami urodzin Jana Pawła II 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trojanowicach na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
52. Informacja w sprawie zwiększenia środków z budżetu WM na zadanie 

pn. Udostępnianie zasobów dziedzictwa – Utworzenie Instytutu 
Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich realizowanego przez 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.  

 
53. Informacja w sprawie realizacji przez Województwo Małopolskie w 

ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych projektu pn. Heksagon – budowa 
hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

 
54. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji 

kultury województwa małopolskiego w związku ze wzrostem kosztów 
mediów 2022 r.  

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „MAŁA 

ARMIA JANOSIKA", złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Karate 
Tradycyjnego Nowy Sącz pn. „Mistrzowie bez barier - Międzynarodowe 
seminarium z Anthony Vinicio”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska pn. „10 Bieg Ziemi 
Limanowskiej”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty LKS Czarni Staniątki 
pn. „XIII Memoriał im. Tadeusza Szybińskiego”, 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 UKS HARMONIA pn. 
„Pełni pasji”, 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 Ludowego Klubu 
Sportowego „Orzeł” Witkowice pn. „Dzień dziecka na sportowo”, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skale pn. „Rodzinny Rajd Rowerowy” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


