
 

 

 
 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 296/21 

w dniu 22 czerwca 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 2 marca 2021 r. 

 
3. Informacja w sprawie wyniku finansowego za 2020 rok instytucji kultury 

dla których Województwo Małopolskie pełni funkcje organizatora. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Muzeum Archeologicznego w Krakowie za 2020 rok. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w 
Krakowie za 2020 rok. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Muzeum Okręgowego w Tarnowie za 2020 rok. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za 2020 rok. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego  
w Zakopanem za 2020 rok. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie za 2020 rok. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej  
za 2020 rok. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w 
Wygiełzowie i Zamek Lipowiec za 2020 rok. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za 2020 
rok. 

 



 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie za 2020 rok. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Centrum Sztuki Mościce za 2020 rok. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 
CRICOTEKA w Krakowie za 2020 rok. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  
za 2020 rok. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za 2020 rok. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Opery Krakowskiej w Krakowie za 2020 rok. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem  
za 2020 rok. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II  
w Krakowie za 2020 rok. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II  
w Wadowicach za 2020 rok. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon za 2020 rok. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów za 2020 rok. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 
charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora 
Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę 
Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na 
Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XVI edycja, rok 2021. 



 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka 

Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji 
pozarządowych „Kryształy Soli” – XVII edycja, rok 2021. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla 
Pani Marii Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn - Dyrektora Muzeum – 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. 
 

29. 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 sprzętu komputerowego”. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru 
banku, który udzieli Województwu Małopolskiemu długoterminowego 
kredytu pomostowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu. 
 

31. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dniu 5 lipca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru firmy audytorskiej 
do badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania upoważnienia do rozłożenia na 

raty należności pieniężnej przypadającej Ośrodkowi Dokumentacji 
Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA z tytułu najmu pomieszczeń. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu części 
nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 34a. 
 

34. 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 na cele związane ze świadczeniem usług dozoru 
mienia i obsługi parkingu. 

 
35. 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 na działalność magazynową. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 

Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą 
Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Małopolski 
Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 



 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumień dotyczących 

współpracy w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą 
„Małopolska Noc Naukowców 2021”. 
 

39. Informacja w sprawie zwiększenia wkładu własnego na realizację 
projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów 
Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska”. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie działającego w 
formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie działającego w 
formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły w Jaroszowcu działającego w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy działającego w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

45. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dniu 5 lipca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jana Pawła II. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania 
statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i 
przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 
2021 r.” 
 



 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1736/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie 
podziału środków na realizację w 2021 roku zadania zleconego 
polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych. 

 
49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Turnus integracyjno - sportowy w Świeradowie Zdroju  złożonego 
przez Stowarzyszenie For Move Kraków  na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje 
Małopolskie” sp. z o.o. Aneksu nr 16 do umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym 
na terenie województwa małopolskiego. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim dotyczącej 
udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie 
dotacji celowej, na przygotowanie i realizację wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia 
Kraków–Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową 
łącznicy pomiędzy ww. liniami”. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Miastem Gorlice dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji 
celowej, na przygotowanie i realizację wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia 
Kraków–Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową 
łącznicy pomiędzy ww. liniami”. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Łużna dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji 
celowej, na przygotowanie i realizację wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia 
Kraków–Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową 
łącznicy pomiędzy ww. liniami”. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Moszczenica dotyczącej 
udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie 
dotacji celowej, na przygotowanie i realizację wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia 
Kraków–Jasło wraz  



 

z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. 
liniami”. 
 

55. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
 

56. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Małopolska kulturą malowana czyli przez wieś jechali złożonego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Kowalowianki" w Kowalowej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

57. Informacja w sprawie planowanego konkursu ofert w obszarze ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu 
ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolski wypas kulturowy  – 
ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób 
zachowania bioróżnorodności”. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-
0106/20, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i 
społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020 z późn. zm. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie 
stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i 
sportowe uczniom na rok szkolny 2020/2021 w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego 
ze środków własnych Województwa Małopolskiego. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie 
stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i 
sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego w 
roku akademickim 2020/2021 w ramach przedsięwzięcia strategicznego  
pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków 
własnych Województwa Małopolskiego. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Wisłą Kraków S.A. w sprawie określenia 
zasad współpracy w zakresie organizacji szkolenia sportowego w 
Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa 
Chałubińskiego w Myślenicach. 
 



 

62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Programowej 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
 

63. Informacja w sprawie realizacji przez Małopolskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli projektu pn. „Każde dziecko jest zdolne”. 
 

64. Informacja w sprawie wprowadzenia robót dodatkowych do Projektu  
pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy zadania 
Jednostki zdrowia biorącej udział w Projekcie: Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
kULtura pn. Sobótka nad Dunajcem, 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 
Folklorystycznego „Łoniowiacy” pn. „W podziękowaniu za trud i 
ofiarność – koncert z okazji 115-lecia OSP Łoniowa”, 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 Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bukowinie Tatrzańskiej pn. Promocja dziedzictwa 
kulturowego i kulinarnego Podhala 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 Myślenickiej Akademii 
Talentów pn. ,,XII Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


