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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 438/23 

w dniu 11 stycznia 2023 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 20 września 2022 r.  

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad identyfikacji 

przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. 
 

4. Informacja w sprawie ustaleń z Przeglądu Projektów 
Pozakonkursowych/Nadzwyczajnych realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, który odbył się w dn. 16 grudnia 2022 r. (spotkanie w 
formie on-line). 
 

5. 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. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2254/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2022 r. 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). 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2194/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu realizacji projektu pn. „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno–sportowa - MIRS” w 2023 roku. 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „International Cheerleading Championships in Kraków Polish 
Grand Prix PSCh 2023” złożonego przez Stowarzyszenie Cheerleaders 
Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 433/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-
0001/22, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Poddziałania 
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu H. rozwój 
usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-
19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 
w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 
SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-
022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 
Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy 
zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz 
zatwierdzenia formularza umowy w ramach III naboru wniosków o 
przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

13. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.07.01.03-12-1104/17  pn. „Przebudowa powiatowego układu 
komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini” 
realizowanego przez Powiat Krakowski. 
 

14. 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. 
 

15. Podjęcie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadków 
oraz zleceniu przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków Pani 
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Bogusławie Strzelichowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, znak: FE-I.3160.12.2020. 

 
16. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dn. 30 stycznia br. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Małopolskie udziałów spółki działającej pod firmą 
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w 
Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie. 
 

17. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dn. 30 stycznia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Małopolskie udziałów spółki działającej pod firmą 
Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 
 

18. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji  
i Terenów Rolnych w Krakowie administrowania nieruchomościami 
położonymi Podegrodziu. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie służebności 
przesyłu na części nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy 
Komorowskiego 12, ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności 
oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1041/22 z 
dnia 30 czerwca 2022 r. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Łabowa na lata 2022-2037”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Małopolskim Ośrodkiem 
Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu realizacji 
zadań z zakresu służby medycyny pracy na rok 2023. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 
wierzyciela Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego  
im. św. Ludwika w Krakowie. 
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25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Działanie na rzecz integracji lokalnej społeczności – aktywizacja 
seniorów XXVII Dzień Seniora złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Libertów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 857/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie 
powołania Grupy Sterującej przedsięwzięcia Małopolska Chmura 
Edukacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pilecki - VI edycja 
złożonego przez Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Jak się tworzy film" wykład dla młodzieży o powstającym 
scenariuszu do filmu na temat historii ul. Gołębiej złożonego przez 
Fundacja Sztuka Kaligrafii na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
29. Przyjęcie materiałów na LXIII Sesję SWM w dn. 30 stycznia br. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej treści statutu Ośrodka 
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, 
instytucji kultury województwa małopolskiego. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
przyjęcia statutu Ośrodka Dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora 
CRICOTEKA w Krakowie, instytucji kultury województwa 
małopolskiego. 
 

31. Informacja w sprawie remontu i modernizacji Gmachu Głównego Teatru  
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie turystyki związanych z utrzymaniem trwałości projektu 
m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej i jego 
rozwojem w latach 2023-2024, wsparciem funkcjonowania i rozwojem 
Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach  2023-2024 
oraz realizacją badań ruchu turystycznego w województwie 
małopolskim w latach 2023-2025. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
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dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku pn. „Małopolska 
Gościnna – I edycja”. 
 

34. Informacja w sprawie dochodzenia należności publicznoprawnych 
względem Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. oraz 
należności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy poręczenia 
zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. 
Małopolska Sieć Szerokopasmowa udzielonego przez spółkę MNI S.A. 
oraz kar umownych zastrzeżonych w umowach nabycia przedmiotu 
zastawu na akcjach spółki Telestar S.A., w związku ze zbyciem tych 
akcji bez zgody zastawnika przez spółki Ramtel Sp. z o.o., Scientific 
Services Sp. z o.o., aktualnie: Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. oraz 
Navigo Sp. z o.o. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2023 rok w działach: 700, 750. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
budżetowych, będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, 
niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie 
finansowym jednostki na 2023 rok. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2023 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami realizowanych przez Województwo Małopolskie. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 
Sportowego Orzeł Myślenice pn. „Orzeł Cup 2023 - zimowe turnieje dla 
dzieci i młodzieży” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sztuki  
i Edukacji Artystycznej pn. II Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów 
Sądeckich "Ciotcyne Śpiywonie" im. Władysławy Janus” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


