
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 312/21 
w dniu 17 sierpnia 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:00 
 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Informacja w sprawie udzielenia pożyczki w wysokości 3 412 590 zł dla 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. 
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 8:05 

 
3. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia 2021 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 
Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 146. 
(Pkt 3 - 7 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 8:10 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 303/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od 
gruntów przyległych. 

 
5. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z 
o.o. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 

Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą 
Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 

Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Małopolski 
Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

 
8. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia 2021 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego 
do Powering Past Coal Alliance (PPCA) (Sojuszu na rzecz Wzmocnienia 
Odejścia od Energetyki Węglowej). 

(Ref. P. Piotr Łyczko – Zastępca Dyr. Dep. SR) godz. 8:20 
 
9. 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 2021 roku - pn. "EkoMałopolska". 
(Pkt 9 - 10 ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 8:25 

 
10. Informacja w sprawie zakupu usług promocyjnych w związku z 

przedsięwzięciem pn.: „Eko-Hero Małopolski 2021”. 
 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Mistrzostwa Polski Geotyda 2021” złożonego przez Fundację 
Geotyda na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

(Ref. P. Dominika Osiak – p.o. Zastępcy Dyr. Dep. TS) godz. 8:30 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia członkostwa oraz przyjęcia 

podmiotów do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska. 
(Pkt 12 - 14 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 8:35 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu 

Województwa Małopolskiego do Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego działającej przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach. 

 
14. Informacja w sprawie wsparcia finansowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Krakowie. 
 
15. Informacja w sprawie wniosku Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

o zwiększenie dotacji Województwa Małopolskiego na budowę trasy 
rowerowej EuroVelo 11 odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu o 
kwotę 30 881,96 zł. 

(Pkt 15 - 19 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) 
godz. 8:40 

 
16. Informacja w sprawie wprowadzenia dodatkowych zadań drogowo-

mostowych do Pomocy Technicznej, Działanie 13.2 Przygotowanie 
inwestycji strategicznych. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Powiatem Oświęcimskim i Gminą 
Chełmek dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego 
skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z 
pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opcją 
opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Powiatem Wielickim oraz Miastem i 
Gminą Wieliczka, dotyczącego wspólnej realizacji zadania 



 

inwestycyjnego p.n. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 
rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami 
powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr 561064K w m. 
Rożnowa”. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy  

X/62/ZDW/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Zielonki dotyczącego wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 794 – zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych”. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz 
jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez 
wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji 
rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022. 

(Ref. P. Radosław Grochal – Zastępca Dyr. Dep. PS) godz. 8:50 
 
21. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.01.01.00-12-0140/18 pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju i 
Poszanowania Energii "Miękinia"” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

(Ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 8:55 
 
22. Informacja w sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych 

oraz warunków udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym 
realizacji zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi polegającej 
na udzielaniu poręczeń gwarancyjnych w formie poręczeń wadialnych 
oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. 

(Pkt. 22 - 23 ref. P. Łukasz Foltyn – Zastępca Dyr. Dep. ZPO) godz. 9:00 
 
23. Informacja w sprawie wydłużenia możliwości stosowania działań 

osłonowych w postaci dodatkowej karencji i wakacji kredytowych w 
ramach pożyczek udzielanych w zakresie poddziałania 3.4.2, 4.3.4 oraz 
11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 
24. Informacja w sprawie wprowadzenia robót dodatkowych do Projektu 

pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy zadania 
Jednostki kultury biorącej udział w Projekcie: Małopolskiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Krakowie.  

(Ref. P. Anna Hamala – Zastępca Dyr. Biura IS) godz. 9:10 
 
25. Informacja w sprawie opiniowania propozycji zmiany regulaminu 

wynagradzania w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa 
„Nila” w Krakowie. 



 

(Pkt 25 - 29 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 9:15 
 
26. Informacja w sprawie utworzenia Narodowego Centrum Żołnierzy 

Wyklętych im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Limanowej. 
 
27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Benefis - Jubileusz 75 urodzin Jacka Zielińskiego złożonego przez 
Fundację „Gotowi do działania" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Koncert "Oratoria Bacha" w ramach Barokowych Eksploracji 2021 
złożonego przez Szczawnicki Chór Kameralny na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „X Edycja Marszu śladami Generała Nila „Od zmierzchu do świta”, 
złożonego przez  Wojskowe Stowarzyszenie Kultura Turystyka 
Obronność na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich Libertów pn. „Warsztaty ekologiczne z promocją 
tradycyjnych produktów lokalnych” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Dep. RO)  

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łabowej pn. Obchody 100lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łabowej - szerzenie tradycji i kultury strażackiej w środowisku 
lokalnym złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Dep. RO)  

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Katolickiego 

Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Tarnowie pn. „Publikacja 
książki „Dar starości w wychowaniu” jako materiałów konferencyjnych 
X Forum Nauczycieli i Wychowawców z okazji Jubileuszu 25-lecia 
Oddziału KSW w Tarnowie.” złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Dep. PS)  

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ogólnopolskiego 

Porozumienia Rad Seniorów pn. „Ogólnopolski Konwent Rad Seniorów 
Kraków 2021 i Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
OPRS/OPoWRS” złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 



 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Dep. PS)  

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Dep. PS)  

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji PRO PATRIA 

SEMPER pn. I Integracyjna Biesiada Pasjonatów i Sympatyków 
Lokalnej Historii - impreza towarzysząca Piknikowi Historycznemu 
„WOYNICZ 1655”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Dep. KD)  

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Kultury i 

Integracji "INTER-ART" pn. Koncert w Muzeum-Zamku w Dębnie, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Dep. KD)  

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Targowisko pn. „Ksiądz Motyka w Parafii Łężkowice”, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Dep. KD)  

 
 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


