
 

 

 

 

 
 
 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 299/21 
w dniu 1 lipca 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:00 
 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 30 marca, w dniu 13 kwietnia, w 
dniu 4 maja i w dniu 18 maja 2021 r. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na 

wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu. 

 
4. Informacja w sprawie zabezpieczenia wydatków poprzez przesunięcie 

brakującej kwoty 58 990 zł z rezerwy budżetowej Województwa 
Małopolskiego, w związku z przejęciem w administrowanie przez Krakowskie 
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie nieruchomości będących 
własnością Województwa Małopolskiego. 

 
5. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. 

 
6. Informacja w sprawie umorzenia kar za opóźnienie w realizacji zamówienia dla 

drukarni Zapol Sobczyk Sp. J. ze Szczecina. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia kar za opóźnienie w realizacji 

zamówienia dla drukarni Zapol Sobczyk Sp. J. ze Szczecina. 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „100 

Kilometrów Wolności. IV Rajd Rowerowy w Górce” złożonego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Górce na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

„Maszeruj z nami włóczy-kijami” złożonego przez Stowarzyszenie Pomagamy 
Ludziom Kreujemy Przyszłość KP_PL na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 



 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„AKTYWNE WAKACJE” złożonego przez Stowarzyszenie Integracji 
Społecznej Rodzina na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
11. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.02-

12-0173/17 pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie 
Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne 
nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych”. 

 
12. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.02-

12-0146/17 pn.: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu 
suskiego- biomasa”. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia 
„Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 „Zwiększanie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym 
Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla 

którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zachodnia 
obwodnica Zielonek” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa 
obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 2355/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o 
dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie pt. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach 
Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i 
otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 

 
16. Podjęcie postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania 

świadka w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-
I.3160.7.2020. 

 
17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.07.01.03-

12-1099/17 pn. „Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w 
Chełmku – budowa dróg dojazdowych do strefy”. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podpisania Listu intencyjnego 

pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Żylińskim. 

 
19. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty przez Operatora Koleje 

Małopolskie sp. z o.o. z tytułu nieuruchomionych pociągów w I kwartale  
2021 r. 

 



 

20. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Polregio sp. z 
o.o. z tytułu odwołanych pociągów oraz niewywiązywania się z obowiązków 
umowy w I kwartale 2021 r. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie do kategorii dróg 

powiatowych ul. Tarnowskiej na odcinku od ul. Wincentego Witosa do ul. 
Bulwar Narwiku w Nowym Sączu. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Ochotnica Dolna dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Gminy Ochotnica Dolna z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej K363949 na odcinku I – w km od 
3+387,00 do km 3+718,00 na odcinku II – w km od 5+533,00 do km 5+636,00 na 
odcinku III w km od 5+636,00 do km 5+861,40 (obiekt mostowy w km 5+749,80 
do km 5+854,20) wraz z przebudową skrzyżowania w km 5+729,00 w 
miejscowości Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna”, stanowiącego zadanie 
własne Gminy”. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku „Sanatorium Nad 

Kryniczanką” Sp. z o. o. z siedzibą w Krynicy – Zdroju, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 

 
24. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu WM na 

realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie”. 

 
25. Informacja w sprawie podziału środków pochodzących z tytułu opłat za 

wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 
niewykorzystanych w latach 2019-2020 na kwotę 317 151,11 zł. 

 
26. Informacja w sprawie zmian na zadaniu pn.: „Modernizacja Oddziału Chorób 

Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii w Pawilonie M-II wraz z budową 
przewiązki pomiędzy Pawilonami M-I i M-II w Krakowskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Jana Pawła II”. 

 
27. Informacja w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na wyposażenie 

Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w 
Nowym Sączu. 

 
28. Informacja w sprawie zwiększenia środków na realizację zadania pn. 

„Modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi w  Szpitalu  
Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego 
SPZOZ w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 

 



 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w 
Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w 
Andrychowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Centrum Medycznego KOL-MED Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, dla której 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, dla której 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020 Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im.  
dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, dla której podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 

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

Polisensoryczne warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych 
złożonego przez Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół dzieci specjalnej troski 
‘’Dom Nadziei’’ na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu 

organizacyjnego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

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

„Orkiestra dla Edukacji” złożonego przez Entuzjaści Uśmiechu 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Domosławicach na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Nowa Galicja pn. 

„Nasze Sądeckie Pszczoły - chrońmy je” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich 

„Kowalowianki” w Kowalowej pn. Małopolska kulturą malowana czyli przez 
wieś jechali złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM pn. ,,24 Godzinny 



 

Charytatywny Bieg Górski w Bochni” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego 

Żarki pn. ,,Wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


