
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 349/21 
w dniu 21 grudnia 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 16 listopada oraz w dniu 
16 grudnia 2021 r. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

realizowanych przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego na 2022 rok. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi 

Szkolno – Wychowawczemu w Myślenicach na rozbiórkę budynku 
gospodarczego. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi 

Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na oddanie w 
najem powierzchni. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji 

i Terenów Rolnych w Krakowie administrowania nieruchomościami 
położonymi w Grybowie i Skrzyszowie. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu 

Szpitalowi Ortopedyczno – Rehabilitacyjnemu im. prof. B. Frańczuka na 
oddanie w najem części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. 
Modrzewiowej 22. 

 
8. Informacja w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad o zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 
przeznaczone pod inwestycję drogową. 

 
9. Informacja w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza 

Wielkiego 4 w Nowym Sączu. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Stryszawa na lata 2021-2036”. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 



 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Zakliczyn na lata 2021-2024”. 

 
12. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu 

Świata w skokach narciarskich w Zakopanem w 2022 r. 
 
13. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 

Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1670/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.05-12-
0209/16 pn. Regionalny Program Stypendialny dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1882/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność 
Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 
2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna, w ramach osi 
priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji 
RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
16. Informacja w sprawie ustaleń z Przeglądu Projektów 

Pozakonkursowych/ Nadzwyczajnych realizowanych i planowanych do 
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, który odbył się on-
line w dn. 25 listopada 2021 r. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1497/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2125/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18, 
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 



 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 420/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP 13.02.00-12-0056/20 pn. 
„Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych 
w ramach Pomocy Technicznej” złożonego przez Województwo 
Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych 
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego – Indywidualny Projekt Kluczowy. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1440/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 958 Chabówka – 
Zakopane” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 841/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary 
Sącz” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 1442/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki - 
Nowy Targ” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
23. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0042/19, pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji 
przedszkolnej poprzez adaptację i dostosowanie budynku znajdującego 
się na działce nr 2570/1 w Królówce do pełnienia funkcji przedszkola.” 

 
24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.01-12-0494/16 pn. "Nad Starosądeckim Stawem- budowa 
centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu" realizowanego 



 

przez Beneficjenta: Renata Golonka RE MAR. 
 
25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.03.01.02-12-0582/16 pn. " Rozbudowa strefy aktywności 
gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów 
inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej 
w strefie” realizowanego przez Gminę Andrychów. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

przewoźnikami umów dotyczących przekazywania dopłat do krajowych 
autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania 
obowiązujących ustawowych ulg. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Śląskie” 

sp. z o.o. aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie 
województwa małopolskiego. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Polregio” S.A. 

aneksu nr 3 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie 
województwa małopolskiego. 

 
29. 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. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1079/05 Zarządu 

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

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do 

umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego a Zarządem Województwa 
Świętokrzyskiego dotyczącego przekazania zadań zarządcy odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do Porozumienia nr 

X/68/ZDW/16 z dnia 29.07.2016 r. zawartego pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Skarbem Państwa – GDDKiA dotyczącego wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Skawiny Etap II – 
odcinek od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 

upoważnienia dla Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 



 

Pani Katarzyny Węgrzyn – Madei oraz dla Radców Prawnych: Pani 
Iwony Piątkowskiej i Pani Magdaleny Szczurek 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, Skarbem Państwa – GDDKiA, a Wykonawcą 
- spółką Most Sp. z o.o. dotyczącej postępowań sądowych toczących 
się przed Sądem Okręgowym w Krakowie,  IX Wydział Gospodarczy 
pod sygn. akt: IX GC 590/19, IX GC 643/19, IX GC 652/19  z powództwa 
spółka Most Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przeciwko pozwanemu 
Województwu Małopolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie o wartość przedmiotu sporu odpowiednio: 5.306.433,00 zł, 
1.540.110,00 zł, 3.363.268,00 zł. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2020 r. 

kierownikom wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w 
formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu programu pn. 

„Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie 
Małopolskim do 2030 roku”. 

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

Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji 
tych upraw w województwie małopolskim w 2022 roku. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia 
ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim 
w 2022 roku. 

 
39. 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. „Utrzymanie urządzeń kserograficznych w 
UMWM z możliwością dzierżawy urządzeń”. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w zamówieniu udzielonym w trybie 
zamówienia z wolnej ręki pn. „Konserwacja systemu komputerowego 
Eurobudżet oraz jego modyfikacje”. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1974/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Zasad utrzymania serwisów www jednostek organizacyjnych 
Województwa Małopolskiego, Departamentów oraz wyodrębnionych 



 

komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego na serwerach 
Województwa Małopolskiego. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Marszałka 

Województwa Małopolskiego nauczycielom szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. 

 
43. Informacja w sprawie przeniesienia środków w Bibliotece 

Pedagogicznej w Tarnowie przeznaczonych na zadanie inwestycyjne 
pn. „Wykonanie odwodnienia oraz izolacji i ocieplenia fundamentów 
budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Bochni” na rok 
2022. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1245/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia zasad realizacji i współpracy w projekcie pn. Małopolska 
Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania, poddziałanie 10.1.4 RPO 
WM na lata 2014-2020 pomiędzy Departamentem Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego a Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jury Nagrody Marszałka 

Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. 
Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz 
krytyki literackiej i artystycznej. 

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

charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora 
Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wydanie opinii w sprawie 
powołania Pana Jacka Górskiego na stanowisko Dyrektora Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie na następny okres 5 lat bez 
przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych 
działających w instytucji i stowarzyszeń zawodowych i twórczych 
właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 
Muzeum z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Jacka Górskiego 
na stanowisko Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie na 
następny okres 5 lat. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 

regulaminu organizacyjnego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
 
49. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia przeniesienia muzealiów z 

Muzeum w Tarnowie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego – Agendy Zamiejscowej w Tarnowie. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 14 grudnia 2017 



 

roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie oraz programu jego 
działania. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 10 października 2019 

roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz 
programu jego działania. 

 
52. Informacja w sprawie tworzonego Muzeum Palace w Zakopanem. 
 
53. Informacja w sprawie planowanego utworzenia instytucji kultury 

Województwa Małopolskiego pn. Centrum Historii i Kultury Romów w 
Oświęcimiu. 

 
54. Propozycje zbilansowanych poprawek Radnych WM do projektu 

budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2022 ze stanowiskiem 
Zarządu Województwa Małopolskiego. 

(Pkt 54- -60 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:05 
 
55. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dn. 27 grudnia br.: 

Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 2022 
r. 

 
56. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dn. 27 grudnia br.: 

Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 2022 
r. 

 
57. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dn. 27 grudnia br.: 

Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 720, 750, 
758, 801, 851, 853, 900, 921. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku 

dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 
„Laboratoria przyszłości”. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego rachunku 
dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Infinitas Klub Hokejowy KTH pn. „Sylwester na sportowo - działania 
sportowo-rekreacyjne jako zapobieganie skutkom pandemii Covid-19” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 



 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Dep. SI)  

 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


