
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 338/21 
w dniu 2 listopada 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 1 lipca oraz w dniu 14 

października 2021 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i złożenia wniosku o 

udzielenie pomocy finansowej na realizację projektu pn. „WspieraMY 
startupy – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Małopolsce” w 
ramach V edycji programu gov_LAB, wdrażanego w Programie 
Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 
4. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/2020 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie 
porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem 
Kraków, dotyczącego współpracy przy organizacji III Igrzysk 
Europejskich 2023. 

 
6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „XXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PIŁCE 
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT”, złożonego przez UKS Sparta Volleyball 
Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „XXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PIŁCE 
SIATKOWEJ CHŁOPCÓW”, złożonego przez UKS Sparta Volleyball 
Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Cykl 3 turniejów halowych z futsalem wśród dzieci i młodzieży”, 
złożonego przez Stowarzyszenie Pasja Futbolu na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 



 

pn. „Wigilia w Spichlerzu”, złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
"Kowalowianki" w Kowalowej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
10. Podjęcie postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania 

administracyjnego, znak: FE-I.3160.7.2020 w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich na podstawie 
umowy nr MRPO.04.03.01-12-009/11-00-XVI/50/FE/12 o dofinansowanie 
projektu pn. „Utworzenie Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej” 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. 

 
11. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.02.01.04-12-0079/16 pn. „Integracja e-usług w informacji 
przestrzennej” realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa. 

 
12. Informacja w sprawie zmiany formuły realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.01-12-0052/20 pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w 
Alwerni -  budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”. 

 
13. Informacja w sprawie niespełniania przez Grantobiorców w projekcie nr 

RPMP.03.04.06-12-0088/20  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Przedsiębiorczość” warunku braku zalegania na dzień 31 grudnia 2019 
r. z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1341/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 września 2021r. w sprawie 
przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres 
od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. (rok obrachunkowy 2021/2022). 

 
15. Informacja dot. przedstawienia założeń realizacji zadania pn. 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet medyczny 3 – Wsparcie 
grantowe placówek POZ” mającego na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. 

 
16. Informacja w sprawie wniosków Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 

w Krakowie dotyczących wprowadzenia nowego zadania do budżetu 
Województwa Małopolskiego na rok 2021 oraz zmiany zakresu umowy 
dla zadania pn.: ”Modernizacja kotłowni, zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego wraz z pozostałym wyposażeniem dla Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”. 

 
17. Informacja w sprawie wykorzystania oszczędności poprzetargowych w 

trakcie realizacji zadania  pn. „Zakup zestawu endoskopowego dla 
Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii w 
Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie”. 

 



 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1002/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie 
zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Małopolskiego dla gmin z terenu Małopolski, na 
realizację w 2021 roku zadania pn. „Małopolskie tężnie solankowe” (ze 
zm.). 

 
19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Świąteczne wsparcie”, złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy 
Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Aktywny Mikołaj nie tylko pod wodą -żyć jak każdy”, złożonego 
przez Fundację ,,Przeżyjmy to Razem" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Integracja osób niepełnosprawnych - warsztaty, zajęcia, 
wycieczka”, złożonego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
oddział w Tarnowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Organizacja Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie 
Tarnowskim”, złożonego przez Samarytańską Federację Organizacji 
Pozarządowych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Karta do samotnego seniora na Boże Narodzenie”, złożonego 
przez Fundację Aktywna Integracja na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 

Aneksu nr 4 do umowy dzierżawy taboru kolejowego. 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Powiatem Żywieckim dotyczącej 
udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie 
dotacji celowej, na przygotowanie i realizację wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec, celem usprawnienia 
połączenia Kraków – Żywiec”. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Województwem Śląskim dotyczącej 
udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie 
dotacji celowej, na przygotowanie i realizację wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii 



 

kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec, celem usprawnienia 
połączenia Kraków – Żywiec”. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 

X/122/ZDW/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Alwernia, dotyczącej wspólnego przygotowania 
zadania p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi 
(ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Spacerowa) w m. Alwernia”. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowosądeckim oraz Gminą 
Łącko, w sprawie wspólnego zrealizowania zadania p.n.: „Opracowanie 
wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”. 

 
29. Informacja w sprawie przebiegu konsultacji projektu Programu 

Strategicznego Ochrona Środowiska Województwa Małopolskiego na 
lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą 
odziaływania na środowisko. 

 
30. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 27 grudnia 2021 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/443/05 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie 
„Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 
2007-2014”. 
 
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego”. 
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu 

Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego za okres od 1 
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.” 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Ciężkowice dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy ścieżki w 
koronach drzew w ramach projektu pn.: „ZIEMIA-WODA-POWIETRZE 
Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach”. 

 
34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Konkurs aranżacji sań Świętego Mikołaja”, złożonego przez 
Fundacja Widowisk Masowych na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Proekologiczne spotkania kulturalno-edukacyjne "Piękne kwiaty, 
piękna Ziemia"”, złożonego przez Fundację Aktywna Integracja na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 



 

 
36. 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. „Zapewnienie wsparcia dla posiadanej 
infrastruktury sieciowej oraz rozbudowa o nowe elementy”. 

 
37. 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. „Dostawa serwerów”. 

 
38. 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”. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1913/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2019r. w sprawie 
wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w 
przypadku ich nieobecności (ze zm.). 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2187/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie 
powołania Rady Partnerstwa projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach Działania 10.2.3  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (z późn. zm.). 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 458/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
powołania Rad Programowych w ramach projektu pn. „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach 
Działania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 459/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
powołania Regionalnych Rad Branżowych w ramach projektu pn. 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 
realizowanego w ramach Działania 10.2.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (ze zm.). 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie do prowadzenia inwestycji pn. 
„Wykonanie odwodnienia oraz izolacji i ocieplenia fundamentów 
budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Bochni”. 

 



 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Miechów dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie w 
2021 roku. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 759/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Tatrzańskim im. dra 
Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do 

„Małopolskiej Nagrody Twórczości”. 
 
47. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do Nagrody 

Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”. 
 
48. Informacja w sprawie wprowadzenia dwóch zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej wnioskowanych przez Muzeum Etnograficzne im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie. 

 
49. Informacja w sprawie Europejskiego Muzeum I Wojny Światowej w 

Gorlicach. 
 
50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Koncert Jubileuszowy Zespołu Regionalnego Mszalniczanie”, 
złożonego przez Stowarzyszenie Ręce i Korzenie na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 600, 630, 710, 750, 758, 853, 
900, 921. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tarnowskiego Związku 

Brydża Sportowego w Tarnowie pn. ,,Tarnowski Mityng Brydżowy”, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji SEE CHANCE 

pn. ,,MINI MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI – SKILLS LEAGUE edycja 2 - 
zima 2021”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 



 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego AS 

Brzeszcze pn. ,,Rodzinny Bieg Niepodległości” 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 Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Żurowej pn. „Totus Tuus" – koncert pieśni Maryjnych w 
Żurowej, 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 

Piwnica Świętego Norberta pn. „Norwid i Wyszyński u podnóża Tatr - 
widowisko poetycko-muzyczne”, 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 Stowarzyszenia 

Mystkowianie, pn. „I Międzykulturowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Na 
mystkowskiej górze””, 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 Stowarzyszenia 

„Przyjaźni Miastu”, pn. „I Trzebińska Biesiada Patriotyczna - 
Rozśpiewany Listopad”, 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 MATIO Fundacja 

Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, pn. pn. „Konferencja 
V4 – CF pn. „V4 future CF”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


