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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 435/22 
w dniu 27 grudnia 2022 r. 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 30 sierpnia 2022 r.,  
6 grudnia 2022r.  

 
3. Informacja w sprawie zakupu usług promocyjnych związanych  

z Konkursem kulinarnym Bocuse d'Or Poland. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie Listu intencyjnego pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Smarten Group Spółka z o.o., 
dotyczącego działań mających na celu promocję Małopolski, w ramach 
projektu Made in Małopolska, podczas wielkiego wydarzenia kulinarnego 
Bocuse d’Or. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  

w drodze przetargu lokali mieszkalnych. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

przejęcia długu oraz udzielenia pełnomocnictwa. 
 
7. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego 
na dzień 29 grudnia 2022 r. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 
Polregio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 
9. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie. 

 
10. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku  
w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 
2023. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 
2022-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania  
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych  
w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 

projektów w ramach 16. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 
Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE). 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-
2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 
2020. 

 
16. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V-3160.1.24.2022.PŚ w przedmiocie 

utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości z dnia 22 lipca 2022 r., nr RPOWM.MCP.12/22/01/OT. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie 
przyjęcia polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej, 
utworzonych w ramach MRPO 2007-2013. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi 

priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

 
19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.12.01.03-12-0638/17 pn. „Modernizacja obiektów szpitalnych wraz 
z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności  
i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu  
w Olkuszu Sp. z o.o.”. 

 



Strona 3 z 5 

 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Biegam w Małopolsce” złożonego przez Stowarzyszenie "I Ty Możesz 
Być Wielki" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie Rzecznika Funduszy Europejskich 
właściwego w sprawach: Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu 
Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.15.02.00-12-0044/22 złożonego przez Województwo Małopolskie - 
Departament Edukacji UMWM pn.: „Małopolska Tarcza Humanitarna. 
Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.” w odpowiedzi 
na nabór nr RPMP .15.02.00-IP.01-12-023/22 w ramach Działania 15.2 
REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny, 
typ projektu A. wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły, 
15. Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom 
migracyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
23. Informacja w sprawie propozycji zawarcia ugody przez Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody  
w sprawie z powództwa Województwa Małopolskiego – Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przeciwko ***, 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Karolina Bafia Firma 
Usługowo-Budowlana „BAFIA” oraz *** prowadzącemu działalność 
gospodarczą pod firmą: Maciej Chowaniec MCM Projekt, Projekty, 
Nadzory, Kosztorysowanie, o zapłatę. 

 
25. Informacja w sprawie zwiększenia środków na realizację projektu pn. 

„Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji 
Przyrodniczej EkoMałopolska” w części dotyczącej Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Marka Hajduły 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Turystyczne 
„Happy Tour” Marek Hajduła w Bielsku – Białej o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1944/22 z dnia 15 

listopada 2022  dot. dofinansowania kosztów działania zakładów 
aktywności zawodowej w roku 2023, ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących  
w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 
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28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie,  
w drodze przetargu nieograniczonego, aktywa trwałego przez Szpital 
Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Gdów Porozumienia dotyczącego przystąpienia 
Gminy Gdów do projektu „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system 
zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”  
w związku z uruchomieniem na terenie Gminy Gdów systemu transportu 
publicznego, jako Partnera projektu i rozpoczęcia sprzedaży w systemie 
MKA usług transportowych w Gdowie. 

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

X/198/ZDW/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem i Gminą Olkusz dotyczącej wspólnej realizacji 
zadania p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację 
zadania polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego od 
skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w miejscowości Żurada do 
skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada 
w Olkuszu” . 

 
31. Informacja w sprawie uruchomienia środków skarbu państwa na wypłatę 

odszkodowań za szkody w uprawach i użytkach zielonych wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny 

ruchomości stanowiących mienie Województwa Małopolskiego na rzecz 
podmiotów, którym powierzono realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania zleconego 
polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1589/20 z dnia 10 

listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia woli udziału Województwa 
Małopolskiego w projekcie pn. „Małopolska – cel podróży” planowanego 
do zgłoszenia do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach 
Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Oś Priorytetowa 3 
Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac  

o charakterze twórczym przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – 
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie.  

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 

regulaminu organizacyjnego Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem. 
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36. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury w 2023 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury na lata 2023-2024 pn. „Mecenat Małopolski BIS”. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zalesko 

pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów  
i Gładyszów w Gorlicach. 

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

IV Słotwiński Babski Comber złożonego przez Stowarzyszenie "BE 
ACTIVE" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2022 rok w działach:  150, 600, 750, 758, 925, 926. 
 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 914/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie 
zarządzania ustrukturyzowanymi dokumentami elektronicznymi  
 w jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego.  

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1687/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada w sprawie 
upoważnienia pracowników jednostek organizacyjnych Województwa 
Małopolskiego do założenia kont na PEF. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji uchwały nr 293/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie 
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Województwie 
Małopolskim. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1905/22 z dnia 2 

listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych 
Jednostek Organizacyjnych Województwa Małopolskiego do 
wykonywania czynności związanych z procesem centralizacji podatku 
VAT w Województwie Małopolskim. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Lachowicach „Lubniczanki” pn. „Spotkania aktywnych 
seniorów z kulturą wysoką – wyjazd do teatru, opery i filharmonii” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


