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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 424/22 
w dniu 2 listopada 2022 r. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 24 października 2022 r. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej 

umowy najmu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności należnej za ustanowienie 
służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność 
Województwa Małopolskiego położonej w Andrychowie przy ulicy 
Dąbrowskiego 19. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.13.04.00-12-0017/22 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej 
(Strategii IIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stowarzyszenia 
Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.” złożonego przez 
STOWARZYSZENIE OTULINA PODKRAKOWSKA, w ramach trybu 
pozakonkursowego, Działanie 13.4 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-
2027 dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020.  
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1771/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów 
Geodezyjnych” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, 
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi 
w informacji przestrzennej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1773/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest  
Województwo Małopolskie pt. „Zintegrowany system informatyczny – 
narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim”  
w ramach Osi  Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-
administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna 
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administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

8. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0036/19 pn. „Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do 
potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach”. 
 

9. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.04.00-12-0119/18 pn. „Biecki Jarmark Kultury”. 
 

10. Podjęcie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r., znak:  
MW-V.3160.1.1.2022.MSD w przedmiocie utrzymania w mocy w całości 
decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie  
z dnia 17 stycznia 2022 r., nr RPOWM.MCP.01/22/01/D, zobowiązującej 
Stowarzyszenie „Delfin” z siedzibą w Olkuszu do zwrotu dofinansowania  
w łącznej wysokości 1 251 137,80 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście 
pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści siedem i 80/100) wraz z należnymi 
odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 
 

11. Informacja w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/575/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego 
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Dolina Sanki PLH 120059.  
 

12. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji) 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/575/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego 
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Dolina Sanki PLH 120059. 
 

13. Informacja w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Wiśnicko–Lipnickiego Parku Krajobrazowego 
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Nowy Wiśnicz PLH120048. 
 

14. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji)  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/630/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko–Lipnickiego Parku 
Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048. 
 

15. Informacja w sprawie powołania Rady Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1053/14 z dnia 25 września 
2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych dotyczących zwieranych 
umów oraz ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań przez samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
 

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Warsztat rehabilitacji społecznej zdrowym stylem życia” złożonego przez 
stowarzyszenie Sukces na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu WM w 2022 r. dla zakupu 
i dostawy tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
 

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

21. Informacja w sprawie zwiększenia wartości zadania oraz dotacji ze środków  
z BW na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn.: ”Modernizacja 
budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha  
w celu ograniczenia występowania negatywnych skutków COVID-19” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 14.1 REACT-
EU. 
 

22. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia dotacji na realizowanych 
zadaniach inwestycyjnych w br. ze środków Budżetu Województwa 
Małopolskiego. 
 

23. Informacja w sprawie wykorzystania naliczonych odsetek od środków  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach I konkursu. 
 

24. Informacja w sprawie realizacji Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – 
Samochody Ratownicze”. Inwestycja przewidziana do współfinansowania  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Partnerów do udziału w Projekcie pn. 
„Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze”, w ramach Priorytetu V 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 
5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych oraz przyjęcia wzoru umowy 
partnerskiej. 
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26. 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.  
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 158/21 z dnia 23 lutego 2021 
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. 
 

28.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia HOMINI ET 
TERRAE z Zabierzowa pn. „EKOMikołajki 2022” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ciężkowicach w pn. „Spotkajmy się u Paderewskiego” - wieczór 
niepodległościowy” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 


