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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 404/22 

w dniu 23 sierpnia 2022 r. 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 19 kwietnia 2022 r. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Pana 
Bogusława Nowaka - Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1184/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia 
upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
Województwa Małopolskiego, do składania oświadczeń woli i dokonywania 
innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych 
dla kierownika zamawiającego oraz do składania oświadczeń woli związanych 
z powierzeniem danych osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego 
oraz w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji 
Zarządzającej RPO WM. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 
Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 

7. Informacja dotycząca porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.     
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki „Koleje Małopolskie” 
spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.  
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Województwa 
Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Małopolski Regionalny Fundusz 
Poręczeniowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie. 
 

10. Informacja w sprawie zakupu nieruchomości na potrzeby Muzeum – 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. – 
kontynuacja dyskusji z 9.08.2022 r. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli na zawarcie umowy użyczenia części 
nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia części nieruchomości stanowiącej 
własność Województwa Małopolskiego położonej w Andrychowie przy ulicy 
Dąbrowskiego 19 oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 
 

13. Informacja w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie 
lotniska Kraków – Balice. 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Organizacja konferencji „Transport 2023 - działania na rzecz wsparcia 
branży przewozów drogowych dla utrzymania konkurencyjności na 
europejskim rynku transportowym" złożonego przez OGÓLNOPOLSKIE 
STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH GALICJA na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Sport - uczy, bawi, wychowuje!” złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Szerzynach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Organizacja "XXXIX Sztafety Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh" na trasie 
Dobczyce – Wiśniowa” złożonego przez Ludowy Klub Sportowy "MARKAM" 
Wiśniowa-Osieczany na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

17. Podjęcie uchwały 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. 
 

18. Podjęcie postanowienia  w sprawie odmowy przeprowadzenia dowodu  
z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy prowadzonej przez 
Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej pod sygnaturą akt PR 
Ds.387.2021. 
 

19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.01.01-
12-1109/17 pn. Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na 
obszarze LGD Korona Sądecka. 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr 
RPMP.11.01.01-12-0574/17 pn. „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych 
Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących 
obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22”, 
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realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.01.01.00-
12-0141/18 pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej 
Politechniki Krakowskiej realizowanego przez Politechnikę Krakowską w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 
 

22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.05.01-
12-1027/17 pn. Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy 
stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków – Miechów – Warszawa oraz w 
centrum Gminy Kocmyrzów – Luborzyca realizowanego przez Gminę 
Kocmyrzów – Luborzyca. 
 

23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.03.01-
12-0040/18 pn. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w 
Gorce" w Waksmundzie”. 
 

24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.02-
12-0128/17 pn. Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych na kotły gazowe i spalające biomasę na terenie 
Gminy Wolbrom realizowanego przez Gminę Wolbrom. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1339/2015 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie 
powołania składu oraz określenia zasad funkcjonowania zespołu Przeglądu 
Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

26.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. problemów 
wdrożeniowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 
Małopolski 2021 – 2027 oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1762/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie 
powołania Grupy roboczej ds. problemów wdrożeniowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 z późn.zm. 
 

27. Podjęcie decyzji utrzymującą w mocy w całości zaskarżoną decyzję Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie z dnia 17 stycznia 
2022 r., nr RPOWM.MCP.01/22/01/D. 
 

28. Informacja w  sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych oraz 
warunków udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi polegającej na dystrybucji 
wsparcia w formie zwrotnej na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP”. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr 
RPMP.10.01.06-12-0042/22 pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, w ramach 10. Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ 
projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe 
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wsparcie szkół - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – 
edycja II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. 
 

30. Informacja w sprawie Instrumentu Pomocy Technicznej i możliwości jego 
wykorzystania do przygotowania regionalnego programu dot. transformacji 
energetycznej. 

 
31. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Wolbrom. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom placówek 
oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie do zwalniania 
rodziców młodzieży przebywającej w placówce z całości lub części opłat za 
posiłki. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie do 
czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem szkoły lub placówki 
oświatowej. 
 

34. Informacja w sprawie kontynuacji projektu Wielopokoleniowa Edukacja 
Małopolan. 
 

35. Informacja w sprawie uruchomienia pociągów na odcinku Podbory 
Skawińskie – Przeciszów. – kontynuacja dyskusji z 9.08.2022 r.  
 

36. Informacja dotycząca zapewnienia bezpłatnych przejazdów w przewozach 
kolejowych w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej po 1 września 2022 r. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 
komunikacyjnej: Myślenice - Kraków. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Wieliczka dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację 
zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo Małopolskie 
przewozów  
o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie 
województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu 
wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku wojewódzkich 
podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Beaty Handzel 
prowadzącej działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod nazwą RYTERSKI Sp. z o. o., o wpis OŚRODKA 
REKREACYJNEGO RYTERSKI  



Strona 5 z 8 

 

Sp. z o. o., do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Aktywność łączy pokolenia”  złożonego przez Stowarzyszenie TURKUS 
na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Olimpijskie zmagania sportowe małopolskich seniorów szansą na rozwój 
aktywności sportowo-rekreacyjnej osób starszych” złożonego przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Ruch kluczem do szczęścia - zajęcia sportowe dla seniorów złożonego przez 
STOWARZYSZENIE "SUSCY SENIORZY" na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „XI 
Integracyjny Maraton Pływacki - Edycja Mikołajkowa” złożonego przez 
Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „II 

Małopolski MOTOWEEK - bezpieczeństwo na drodze” złożonego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Pogórzańskie Święto Wina, Miodu i Dziczyzny złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Dworzanie w Gromniku  na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. NAJWIĘKSZY OBWARZANEK W POLSCE I NA ŚWIECIE złożonego przez 
Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach gmina Wolbrom na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 125-
lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawęzowie złożonego przez Ochotnicza 
Straż Pożarna w Pawęzowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

49. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na 
pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania pn. „Budowa obwodnic 
Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 
stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg 
międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic”. – kontynuacja 
dyskusji z 16.08.2022 r. 
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50. Informacja w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/276/20 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie uwzględniającego 
zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie 
PLH120005. 
 

51. Przyjęcie materiałów na LVIII Sesję SWM w dn. 26 września br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XX/276/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie 
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Dolinki Jurajskie PLH120005. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do składania 
oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy dotacji. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opinię w sprawie powołania Pani Marii 
Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn na stanowisko Dyrektora Muzeum – 
Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej 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 Pani Marii Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn na 
stanowisko Dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w 
Zubrzycy Górnej na następny okres 5 lat. – kontynuacja dyskusji z 2.08.2022 r. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2021 r. 

kierownikom samorządowych instytucji kultury województwa małopolskiego. 

 
55. 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 2022 roku. 
 

56. Informacja w  sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 
kultury za I półrocze 2022 roku. 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 
 

58. Informacja w sprawie zakupu dwóch działek znajdujące się na terenie 
Muzeum- Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej i z nim 
sąsiadujących. – kontynuacja dyskusji z 9.08.2022 r. 
 

59. Informacja w sprawie dofinansowania z budżetu WM wykonania przyłącza do 
nowego wodociągu wiejskiego realizowanego przez Muzeum – Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. 
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60. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego 
na 2022 rok w działach : 010, 600, 630, 700, 710, 750, 758, 852, 853, 900. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Województwa Małopolskiego za I półrocze 2022 r. 

 

62.  Podjęcie uchwały w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Województwa Małopolskiego, w tym o przebiegu 
realizacji     przedsięwzięć wieloletnich. 

 

63. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br. 
Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 600, 630, 700, 710, 
720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 921, 925. 

 

64. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br. 
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Województwa Małopolskiego. 
 
 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Speed-ball 
Polska pn. ,,VII Mistrzostwa Polski w Speed-ballu OPEN” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia NAUTICA pn. 
„Oddycham pod wodą – cykl zajęć nurkowych dla osób z 
niepełnosprawnościami” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Samorządów 
Powiatu Dąbrowskiego pn. „Wielkie skarby Małopolski” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Czarnym Potoku pn. Obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Czarnym Potoku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Laskach pn. Obchody 100 lecia OSP w Laskach złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Łużnej pn. Dzień otwarty w remizie OSP Łużna połączony z prezentacją 
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sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Podrzeczu pn. 2. Przystanek Podrzecze złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


