
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 306/21 

w dniu 29 lipca 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 12:00 

 
 
 
 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja w sprawie korespondencji z Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu 

dyskryminacji. 
 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 5 lipca 2021 r., 6 lipca 2021 r.,  

8 lipca 2021 r. 
 
4. 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. 
„Dostawa i montaż pamięci ram w firewallach CheckPoint 23500”. 

 
5. Podjęcie uchwały 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. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Aneksu nr 1 do Umowy Partnerskiej  
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – 
Słowacja 2014-2020 na realizację projektu nr PLSK.04.01.00-00-0004/18 pn. 
„Wspólnie wzbogacamy polsko – słowackie pogranicze” (Pomoc Techniczna). 

 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra,  
w zakresie 70 obszarów położonych w miejscowościach Chyszówki, Dobra, 
Gruszowiec, Jurków, Porąbka, Półrzeczki, Skrzydlna, Wilczyce i Wola 
Skrzydlańska, zlokalizowanychw granicach Południowomałopolskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 

2021 rok  w działach 600, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 853, 900, 925. 
 

9. Informacja w sprawie umorzenia pozostałej do spłaty pożyczki w kwocie  
2 752 066,10 zł oraz odsetek w kwocie 7 713,56 zł udzielonej z budżetu 
województwa w 2018 roku Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi 
Dziecięcemu im. Św. Ludwika w Krakowie. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 157/21 Zarządu Województwa 



 

Małopolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku 
od towarów i usług w Województwie Małopolskim. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pracownikom Departamentu Budżetu  
i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
upoważnienia do przyjmowania, przechowywania, zwrotu oraz zniszczenia 
weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, stanowiących 
zabezpieczenie umów o dofinansowanie projektów zawartych z Instytucją 
Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 lub Instytucją Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, a także powołania komisji ds. zniszczenia przechowywanych 
zabezpieczeń. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Newslettera  

z „Najnowszymi informacjami z Małopolski”, Regulaminu Newslettera  „Marki  
Małopolska”, Regulaminu „Małopolskiego Informatora NGO” (MINGO) oraz 
Regulaminu „Serwisu Prasowego UMWM”. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej 
Województwu Małopolskiemu od Gminy Proszowice z tytułu pomocy 
finansowej na realizację zadania własnego Gminy w sołectwie Szreniawa 
polegającego na zakupie materiałów do budowy budynku wiejskiego na działce 
będącej własnością Gminy Proszowice. 

 
14. 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. 

 
15. Informacja w sprawie nabycia udziału Gminy Miasta Zakopane  

w nieruchomości położonej w Zakopanem, przy ul. Gimnazjalnej 14. 
 

16. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”  
w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo 
Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 
18. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.    
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie 

organizacji XII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce  
w ramach XIV edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. 
 

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

 
21. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dn. 30 sierpnia 2021 r. (do 

konsultacji). 



 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/797/10 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania 
statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVIII/797/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r.  
w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepsze oferty  
i produkty turystyczne Małopolski pn. „Turystyczne Skarby Małopolski” – III 
edycja, 2021. 
 

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Skarby Pogórza - chleb i wino złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Ryglicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „VI 
Borzęcińska Dycha” złożonego przez Stowarzyszenie Kępa Sport na podstawie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożonego przez 
Stowarzyszenie "Szansa" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Memoriał płk Władysława Kabata pseudonim Brzechwa” złożonego przez 
STOWARZYSZENIE MIECHOWICE MAŁE na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych Województwa 

Małopolskiego pn. „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23” 
małopolskich sportowców w 2021 r. – I nabór. 
 

29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-
12-0122/17 pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na paliwa stałe na terenie gmina Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-
Przeginia, Słomniki i Sułoszowa realizowanego przez Gminę Skała. 
 

30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-
12-0211/17 pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju 
przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe realizowanego przez 
Gminę Krynica-Zdrój. 
 

31. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-
12-0277/17 pn. Wymiana starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte 
o paliwa stałe w Zakopanem. 
 

32. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-
12-0109/17 pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Mszana Dolna 



 

poprzez wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne kotły w ramach 
RPO działanie 4.4.3.”. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla 
którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa mostu  
w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969” 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. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1412/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiegoz dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie pt. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu 
zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II”  
w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 
Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.3 Regionalny transport kolejowy  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 –2020. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 977/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie pt. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk 
górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” w ramach Osi 
Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności 
biologicznej Typ A Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. 
 

36. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.02.01.04-
12-0068/16 pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego 
realizowanego przez Powiat Tarnowski. 
 

37. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.11.01.01-
12-0582/17 pn. „Centrum Sportów Rakietowych "Przemysłowa”. 
 

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Polańskie krokusy złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Polany na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Dożynki w dolinie Roztoki złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Roztoce Wielkiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Pani Katarzyny Węgrzyn – 
Madei oraz dla Radcy Prawnego Pani Iwony Piątkowskiej 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,  



 

a spółką Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k., związanego z realizacją umowy 
nr 112/1/2018/ZDW z dnia 3 sierpnia 2018 r. i dotyczącą zadania pn.: „ Budowa 
Obwodnicy Muszyny – Etap 2 odcinek od km. 0+000 do km ok. 8+390 – 
opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru 
autorskiego”. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Katarzyny Węgrzyn 
- Madeja do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Czorsztyn w przedmiocie nieodpłatnego przekazania 
barier drogowych oraz słupków do barier. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 243/21 z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, zarządzania 
odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych  
w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2021 r. oraz wprowadzenia zmian  
w zadaniach przekazanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego 
w ramach Inicjatyw Samorządowych w latach 2019 - 2020. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Katarzyny Węgrzyn 
- Madeja do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o. o.  
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

44. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Województwa Małopolskiego na 2022 r., na realizację zadania  
p.n.: „Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa 
skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 971) i ul. Kościelnej w Trzebini”. 
 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Organizacja III Otwartych Mistrzostw Polski w Parabadmintonie złożonego 
przez Uczniowski Klub Sportowy "Orły" przy Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem  na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

46. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dn. 30 sierpnia br. (projekt do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacji Narządu 
Ruchu „Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Krzeszowicach. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Ośrodkowi 
Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach. 
 

48. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dn. 30 sierpnia br. (projekt do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im.  
J. Dietla w Krakowie. 
 



 

49. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. J. Dietla w Krakowie. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika  
w Krakowie. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Uzdrowiska Rabka S.A.  
o wpis Szpitala Kardiologicznego w Rabce-Zdroju do rejestru ośrodków,  
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury wyboru podmiotów 

uprawnionych do badań sprawozdań finansowych wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych za 2021 i 2022 rok.  
 

53. Podjęcie decyzji w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 28 kwietnia 2021 r.  
nr RPOWM.MCP.11/21/01/D.  
 

54. 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. 

 
55. Informacja w sprawie propozycji Banku Gospodarstwa Krajowego w temacie 

rozważenia możliwości dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach 
poddziałania 3.4.1 i 3.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa 

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

57. Informacja w sprawie opiniowania propozycji zmiany nazwy Muzeum – Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów. 

 
58. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla instytucji kultury województwa 

małopolskiego. 
 
59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „TURKUS” na 

rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej pn. „Festyn rowerowy – Nie bój się wsiąść 
na rower!” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Szersze 
Horyzonty" pn. Musica in Abbatia - Muzyka w Opactwie w 101. rocznicę Bitwy 



 

Warszawskiej, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty „Stowarzyszeni dla Sadeckiej 
Ziemi” pn. „OSP Łabowa”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich  
w Kamieniu pn. To co było, to co jest, dla tych co będą – jubileusz 50 – lecia 
Koła Gospodyń Wiejskich w Kamieniu połączony z dorocznymi dożynkami  
w dniu 28.08.2021 r. złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 

 


