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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 418/22 

w dniu 18 października 2022 r. 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 31 maja 2022 r. oraz  

5 października 2022 r.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Listu intencyjnego 

dotyczącego współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju turystycznego 

Karpat, w tym rozwoju, aktywizacji i promocji Szlaku Kultury Wołoskiej. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagrody 
Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób działających na Rzecz 
Dobra Innych „Amicus Hominum” – XVII edycja, rok 2022. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagrody 
Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich 
organizacji pozarządowych „Kryształy Soli” – XVIII edycja, rok 2022. 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
ORGANIZACJA ADWENTOWEGO I BOŻONARODZENIOWEGO JARMARKU 
NA MIODNYM SZLAKU złożonego przez Fundacja Po Zdrowie do Natury na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. "Muzyka łączy pokolenia" złożonego przez Stowarzyszenie Hejnał Trąbki 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Św. 
Cecylia łączy kontynenty - koncert Misa Criolla złożonego przez Chór Kanon 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  

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

W drodze po Niepodległość złożonego przez Fundacja „Gotowi do działania" 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
 



Strona 2 z 7 

 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Festiwal literacko-artystyczny TRAKL-TAT złożonego przez Fundacja 
Promocji Kultury URWANY FILM na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

11. Informacja dotycząca umów z dyrektorami instytucji kultury województwa 
małopolskiego powołanych na czas nieokreślony. 

 
12. Informacja w sprawie zmiany nazwy Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 

Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Muzeum – Nadwiślańskiego Parku  
Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. 

 
13. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr 1639/20 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do złożenia 
wniosku o dofinansowanie dla projektu pomocy technicznej pn. Działalność 
Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-
2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna w ramach Działania 13.1 Wsparcie 
realizacji RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz upoważnień doskładania wyjaśnień 
przez departamenty merytoryczne UMWM, zaangażowane  
w realizację projektu oraz upoważnienia do koordynacji projektu. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zestawów komputerowych oraz 

monitorów. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2361/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru do 
dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu nr 
RPMP.13.01.00-12-0001/18 pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej (WUP) w 
zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2019-2020 – Pomoc 
Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 218/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 
do dysponowania znakami jakości Małopolskich Standardów Usług 
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 497/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o 
dofinansowaniu projektu pt.: „Nowy start w Małopolsce” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 
 

18. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 714/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu pn. „Wróć z POWERem!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1744/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 
do realizacji projektu pn. „Łap skilla!” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 



Strona 3 z 7 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1754/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu pt.: „Ucz się u Mistrza” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 316/21 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dwustronnej i przystąpienie do realizacji projektu pn. 
„Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie”, 
oryginalny tytuł: „Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning 
Policies” (akronim projektu: COMORELP) w ramach programu Erasmus+, 
Akcja 2: KA204 Partnerstwa strategiczne dla uczenia się dorosłych  
w obszarze Edukacja dorosłych. 
 

22. Podjęcia uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 1576/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie 
Porozumienia o współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – Oddział Małopolski oraz powiatowymi urzędami pracy z 
Małopolski w zakresie wsparcia w realizacji projektu PFRON pn. 
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1738/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie realizacji 
projektu pilotażowego pn. „Bonus dla biznesu” wyłonionego w ramach 
naboru na projekty pilotażowe pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” 
z programu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Plan dla Pracy i 
Rozwoju”. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1739/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie realizacji 
projektu pilotażowego pn. „Kompetencje dla pracy – doskonalenie 
kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości  
z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających 
przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość” wyłonionego w ramach 
naboru na projekty pilotażowe pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” z 
programu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Plan dla Pracy i 
Rozwoju”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 95/22 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy  
w Krakowie a Fundacją Solidarności Międzynarodowej oraz udzielenia 
upoważnienia do jego podpisania. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 336/22 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział w 
konkursach ogłaszanych w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego 
dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn.: „Rozwój 
innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej podmiotów jednostek 
samorządu terytorialnego” we współpracy z EDTECHHUB Akcelerator Sp. z 
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o.o. oraz udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w ramach 
projektu. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zidentyfikowany projektu  

pn. „Termomodernizacja budynków GOPR Grupy Podhalańskiej w Rabce-
Zdrój, Waksmundzie oraz Limanowej”, planowanego do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach Działania 14.3 Wsparcie inwestycyjne Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Osi priorytetowej 14. REACT-EU dla 
zdrowia i gospodarki w Małopolsce, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zidentyfikowany projektu pn. 
„Termomodernizacja budynku Zarządu Głównego GOPR w Zakopanem”, 
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 
14.3 Wsparcie inwestycyjne Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, Osi priorytetowej 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w 
Małopolsce, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zidentyfikowany projektu pn. 
„Ochrona dokumentacji audiowizualnej osiągnięć kultury materialnej 
Małopolski – wybitni ludzie, wybitne przedsięwzięcia, wybitne wydarzenia”, 
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Podziałania 
2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, Działania 2.1 E-administracja i otwarte 
zasoby, Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1427/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru do 
dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.03-12-0009/22 pn. „Waloryzacja 
zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla 
wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do 
funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej” złożonego 
przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 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. 
 

32. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu RPMP.11.01.02-12-
0899/17 pn. Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach 
nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej. 

 
33. Informacja w sprawie buforów bezpieczeństwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

34. 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. 
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35. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Jednostek 

Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na oddanie w najem 
w trybie bezprzetargowym pokoi w Internacie położonym w Krakowie os. 
Teatralne 4a. 
 

37. 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 na cele 
związane ze świadczeniem usług dozoru mienia. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu 

aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Gminy Wieprz na lata 2022-2025”. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1508/2022 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 września 2022r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „SPOTKANIE ZE 
SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM” oraz udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Pedagogicznej  Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie do koordynowania prac związanych z realizacją Konkursu 
Recytatorskiego „SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM”. 

 
40. Informacja w sprawie tworzenia systemu zintegrowanego transportu 

zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej. 
 

41. Informacja w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. Grupie Regionalnej 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupie Podhalańskiej na 
zakup samochodu specjalnego. 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
"Spotkajmy się u Paderewskiego" - wieczór niepodległościowy złożonego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ciężkowicach na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

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

Mikołajki "U Marysi" w Łęgu Tarnowskim złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich "u Marysi" w Łęgu Tarnowskim na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Razem z Grupą Teatralną "ITAKA i owaka" świętujemy Jubileusz 10- 
lecia” złożonego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ RAZEM Z CZWÓRKĄ PRZY 
SOSW NR 4 W KRAKOWIE na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Leć 
kolędo w świat” złożonego przez Stowarzyszenie "Blask Nadziei" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
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46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Sztuka Łączenia - Teatr wsparciem, aktywnością, uczestnictwem 
złożonego przez Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

47. Informacja w sprawie wykorzystania oszczędności na zadaniu pn.: „Zakup 
doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu”. 

 
48. Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego oraz wykorzystania 

oszczędności po przetargowych na zadaniu pn.: ”Wyposażenie gabinetów 
stomatologicznych w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. 
med. Zbigniewa Żaka w Krakowie”. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku GEOVITA S.A. z siedzibą 
w Warszawie o wpis ośrodka Centrum Zdrowia i Rekreacji „GEOVITA” w 
Złockiem do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Ośrodka Sanatoryjno  

– Wypoczynkowego „Lwigród” sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, o wpis 
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu nadzwyczajnego pn. 
„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. 
Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, 
edukacja i zdrowie”, w ramach 15 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM) oraz po uzyskaniu dofinansowania 
przystąpienia do jego realizacji. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu nadzwyczajnego pn. 
„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. 
Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”, w 
ramach 14 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (RPO WM) oraz po uzyskaniu dofinansowania przystąpienia do jego 
realizacji. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 
wierzyciela Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia 
dla Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Pani Katarzyny 
Węgrzyn – Madei oraz dla Radców Prawnych: Pana Marcina Sonnenberga i 
Pana Piotra Franaszka do zawarciai podpisania Ugody przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w 
zakresie postępowania mediacyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim 
– Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a Wykonawcą 
Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „ LIMDROG” Sp. z o.o. dotyczącej 
postępowań sądowych toczących się przed  Sądem Okręgowymw Krakowie IX 
Wydział Gospodarczy pod sygn. akt: IX GC 345/21 o w.p.s. 1.478.132,00 zł, IX 
GC 616/21 o w.p.s. 230.153,00 zł, IX GC 948/21 o w.p.s. 739.171,00 zł  
z powództwa Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „ LIMDROG” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Limanowej przeciwko Województwu Małopolskiemu – Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  
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55. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego 

na 2022 rok w działach : 010, 150, 600, 750, 758, 801, 853, 854, 900, 921. 
 

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

 
57.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich  

w Szklanej pn. Dzień Kobiet Wiejskich w Powiecie Proszowickim 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 Akademii Piłkarskiej TEAM 
BARCICE pn. „Aktywna piłkarska jesień” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


