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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 415/22 

w dniu 4 października 2022 r. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 23 września 2022 r.  

 
3. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.05.02.02-12-0492/17 pn. Usuwanie azbestu z gospodarstw 
domowych w Gminie Biały Dunajec realizowanego przez Gminę Biały 
Dunajec. 
 

4. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr  RPMP.06.01.01-12-0109/16 pn. „Modernizacja zabytkowych 
budynków dworca PKP w Zakopanem na cele gospodarcze i 
kulturalne”. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu  
nr RPMP.04.03.03-12-0014/22 pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego  
w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4” złożonego przez Teatr im. Juliusza 
Słowackiego 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. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1863/19 z dnia  
15 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 w ramach 5 Osi 
priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian 
klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

7. Informacja w sprawie zgłoszonych zmian przed podpisaniem umowy  
o dofinansowanie dla projektu nr RPMP.11.04.00-12-0106/18 pn. 
„Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych 
"Błonia 2.0", realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

8. Podjęcie decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 15 
marca 2022 r., znak: FE-I.3160.4.2021 w przedmiocie zwrotu 
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dofinansowania przez Beneficjenta – Gminę Nowe Brzesko. 
 

9. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania przez 
Beneficjenta – Gminę Nowe Brzesko, znak: FE-I.3160.6.2022. 
 

10. Podjęcie decyzji do sygnatury MW-V.3160.1.16.2022.MSD w 
przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 18 maja 2022 r., nr RPMP/8.5/11/2022. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Mistrzostwa Małopolski Juniorów w szachach szybkich  
i  błyskawicznych” złożonego przez Małopolski Związek Szachowy  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Aktywna piłkarska jesień” złożonego przez AKADEMIĘ 
PIŁKARSKĄ TEAM BARCICE na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

 
13. Przyjęcie materiałów na LX Sesję SWM w dniu 24 października 2022 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 
Nowym Sączu przy ul. Długosza. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu  założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój na lata 2022-2036”. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 542/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie 
udzielenia w roku 2022 dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 
dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w 
rozumieniu przepisów ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 
obiektów. 
 

16. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla rodziny 
poszkodowanych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Balic w 
wypadku, który miał miejsce w dniu 27 września 2022 roku na 
autostradzie A4. 
 

17. Informacja w sprawie uruchomienia projektu nadzwyczajnego  
pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla 
Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura 
społeczna”. 
 

18. Informacja w sprawie uruchomienia projektu nadzwyczajnego  
pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla 
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Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, 
rynek pracy, edukacja i zdrowie”. 

 
19. Informacja w sprawie zwiększenie dofinansowania zadania w roku 2022  

pn. „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana  
na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19- 
Działanie 14.1 RPO” (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji  
im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu). 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Walczymy o życie, zdrowie i uśmiech dziecka. Promocja zdrowia z 
okazji 145lecia Szpitala Dziecięcego i 30lecia Fundacji Zdrowie Dziecka 
złożonego przez FUNDACJA ZDROWIE DZIECKA na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 434/22 z dnia 29 marca 
2022 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2022 r. oraz 
wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji 
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw 
Samorządowych w latach 2019 - 2021. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie pełnomocnictwa w zakresie 
gospodarowania ruchomościami. 

 
23. Informacja w sprawie dofinansowania przebudowy DW 791 ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania obronnego. 
 

24. Przyjęcie materiałów na LX Sesję SWM w dniu 24 października 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów zbioru gatunków 
roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminami z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 

Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego 
dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom z przeznaczeniem 
na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach 
Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”. 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa 
Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej 
Małopolski w 2022 roku. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa 
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Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w 
Małopolsce w 2022 roku. 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody 
Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie 
idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności 
artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do 
„Małopolskiej Nagrody Twórczości.” 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do Nagrody 
Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa 
Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne 
zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze 
kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. 
 

33. Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania  
pn. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Muzeum Etnograficznego  
w Krakowie. Etap pierwszy” realizowanego przez Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do stowarzyszeń 
zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności 
prowadzonej przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon z prośbą o 
opinię w sprawie ponownego powołania Pana Piotra Szymańskiego na 
dyrektora tej instytucji. 
 

35. Przyjęcie materiałów na LX Sesję SWM w dniu 24 października 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowej treści statutowi Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie, instytucji kultury Województwa 
Małopolskiego. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
nadania nowej treści statutowi Muzeum Lotnictwa Polskiego w 
Krakowie, instytucji kultury Województwa Małopolskiego. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 
regulaminu organizacyjnego Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II w Krakowie. 
 

38. Informacja w sprawie zmiany nazwy Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu, Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Muzeum – 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku 
Lipowiec. 
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39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. "Ojczyzno ma..." - I Ognisko Patriotyczne w Szerzynach złożonego 
przez Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

40. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 20 
sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] 
Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, 
[9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, 
[14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] 
Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica. 

 
41. Informacja nt. realizacji Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – 

Samochody Ratownicze”. Inwestycja przewidziana do 
współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na Partnerów do 

udziału w Projekcie Województwa Małopolskiego pn. „Bezpieczna 
Małopolska – samochody ratownicze”, w ramach Priorytetu V 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 – Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian 
klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 
 

43. Informacja w sprawie bieżącej realizacji Projektu „Małopolskie Centrum 
Nauki – projekt zintegrowany” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Marszałka 
Województwa Małopolskiego nauczycielom szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. 
 

45. Przyjęcie materiałów na LX Sesję SWM w dniu 24 października 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Nr XXX/441/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku 
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, 
dodatku mieszkaniowego oraz wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także 
przyznawania nagród i  innych świadczeń wynikających  
ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 
przez Województwo Małopolskie. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w sprawie zmiany 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXX/441/09 z dnia 30 
marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku za 
wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za 
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warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz wynagradzania za 
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także 
przyznawania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie. 
 

47. Przyjęcie materiałów na LX Sesję SWM w dniu 24 października 2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/494/12 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska 
kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią  
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo 
Małopolskie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 
przez Województwo Małopolskie i zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i na odległość (ze zm.). 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXIX/494/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 
listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne 
stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki 
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli szkół 
i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie i zasad 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 
zaocznym i na odległość (ze zm.). 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w 
Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. „Montaż klimatyzatorów w 
budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Krakowie”. 
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50. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w 
Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. „Wymiana parapetów w 
budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Krakowie”. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w 
Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej do budowy dźwigu osobowego w budynku Zespołu 
Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie”. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-
120 Andrychów. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego rachunku 
dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub 
dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 010, 600, 710, 750, 754, 758, 801, 
853, 921. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Z miłości do 
gór pn. „4. Beskidzki Festiwal Podróżników” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

57. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich „Więckowianki” w Więckowicach pn. „Pierwszy Regionalny 
Dzień Kobiet Wiejskich” 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 Stowarzyszenia Klub 
Seniora „Bez ograniczeń” w Rzezawie  pn. „Polsko-Ukraińska impreza 
integracyjna poszerzona o Seniorów sąsiednich gmin” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Sympatyków Babic „IMPULS” pn. „Aktywny czas dla seniora!” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Self  
pn. „R jak rodzic ratownik” 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 Stowarzyszenia 
AKTYWNĄ BĄDŹ pn. „AKTYWNI – PRZEGLĄD DOROBKU 
KULTURALNEGO SENIORÓW” 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 Stowarzyszenia „Wokół 
Kultury” pn. „V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników 
Środowiskowych Domów Samopomocy” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


