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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 394/22 

w dniu 5 lipca 2022 r. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 10 czerwca i 24 czerwca 
br.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie 
od Stowarzyszenia Instytut Kościuszki usług promocyjnych w ramach 
konferencji gospodarczej Krynica Forum w Krynicy-Zdroju w dniach 19-
21 października 2022 r. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
powierzenia Gminie Zielonki zadania własnego Województwa 
Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego 2022” i 
przekazania na ten cel Gminie Zielonki środków finansowych w formie 
dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego. 

 

5. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.07.01.03-12-0551/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K 
„Poskwitów - Niedźwiedź” w miejscowości Zaborze, Ratajów i 
Niedźwiedź” realizowanego przez Powiat Krakowski. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla 

Pana Piotra Szymańskiego - Dyrektora Małopolskiego Centrum Nauki 
Cogiteon. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia 
mediacji dotyczącej sporu związanego z realizacją umowy Nr 
I/2225/DG/3111/21 z dnia 22 października 2021 r. na „Przebudowę i 
remont budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. 
Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie, wraz z remontem i przebudową 
wewnętrznych instalacji: wod. – kan., C. O., elektrycznej”. 
 

8. Informacja dotycząca podpisania Porozumienia o współpracy 
Województwa Małopolskiego z Katedrą Przedsiębiorczości i Innowacji 
oraz Katedrą Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mającego na celu 
zwiększenie innowacyjności oraz rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
Województwa Małopolskiego. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 486/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 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 C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z późn. 
zm. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu nr RPMP.10.01.05-12-0041/22, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i 
kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 
10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. Regionalny program 
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 909/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r.  w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.02.03-12-
0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 
Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.2 Rozwój 
Kształcenia Zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

12. 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. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
„Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 
określonych w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych i elektronicznych 
wpływających na efektywność pracy małopolskich sędziów 
piłkarskich” złożonego przez Stowarzyszenie ,,BE ACTIVE’’ na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Mała Liga Mistrzów wśród dzieci i młodzieży” złożonego przez 
Stowarzyszenie Pasja Futbolu na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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16. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. zwołanego 
na dzień 30 czerwca 2022 r.  

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą 
Małopolskie Dworce Autobusowe spółka akcyjna z siedzibą w 
Krakowie. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 

drodze przetargu na czas nieoznaczony części powierzchni ścian w 
budynkach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie celem zainstalowania 
urządzeń systemu telewizji. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w 
Krakowie przy ul. Babińskiego oraz ustanowienia na niej służebności 
przesyłu na rzecz Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumień dotyczących 

współpracy w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą 
„Małopolska Noc Naukowców 2022”. 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu 
na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie. 
 

22. Przyjęcie materiałów na LVII Sesję SWM w dniu 28 sierpnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie, instytucji kultury Województwa 
Małopolskiego (projekt do konsultacji). 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
przyjęcia statutu Muzeum Archeologicznego w Krakowie, instytucji 
kultury Województwa Małopolskiego. 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 412/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. 
„Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”. 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”. 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu 
regulaminu organizacyjnego Muzeum – Dwory Karwacjanów i 
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Gładyszów w Gorlicach. 
 

27. Informacja w sprawie w nawiązaniu do procesu tworzenia instytucji 
kultury Województwa Małopolskiego pn. Centrum Historii i Kultury 
Romów w Oświęcimiu, dalej CHiKR. 
 

28. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Filharmonii 
im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Teatru im. St. I. 
Witkiewicza w Zakopanem. 
 

29. Informacja w sprawie wsparcia finansowego inicjatywy powstania 
miejsca pamięci Ofiar Holokaustu w Nowym Sączu.  

 

30. Informacja w sprawie zwiększenia środków finansowych na 
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 
na rok 2022. 

 
31. Informacja w sprawie nadawania odznaczenia Panu Bogusławowi 

Nowakowi Dyrektorowi Naczelnemu Opery Krakowskiej w Krakowie, 
instytucji kultury Województwa Małopolskiego. 

 

32. Informacja w sprawie uczczenia setnej rocznicy rozpoczęcia 
działalności przez stację astronomiczną na Lubomirze w Węglówce gm. 
Wiśniowa obecnie obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza 
Banachiewicza. 

 

33. Informacja w sprawie realizacji przez Małopolskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja pomieszczeń w budynku MCDN Ośrodka w Nowym 
Sączu”. 

 

34. Informacja w sprawie realizacji przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką w Nowym Sączu zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu”. 

 

35. Informacja w sprawie realizacji przez Szkołę Policealną Pracowników 
Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w 
Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w 
Nowym Sączu”. 

 
36. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu 

województwa na pokrycie wkładu własnego potrzebnego na zakup 
środków indywidualnej ochrony osobistej dla szpitali wojewódzkich 
przez Partnera Projektu, tj. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w 
Krakowie Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny3” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
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37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1067/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu wielickiego 
Województwa Małopolskiego. 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1071/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
bocheńskiego Województwa Małopolskiego. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie kategorii 
drogi powiatowej, drogi nr 1753 K - ul. Włókniarzy w Andrychowie. 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Marii 
Majerczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Maria 
Majerczyk „LE-MA” Wynajem Pokoi z Wyżywieniem Dom Wczasowy 
„Żuraw” w Rabce Zdrój, o zmianę we wpisie do rejestru ośrodków, w 
których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku CWL SOLAR SPA 
Adam Wolfram Sp. j., o wpis Hotelu Solar Pienińska Uzdrowiskowa 
Klinika Rehabilitacji i Leczenia Bólu do rejestru ośrodków, w których 
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Gorlice dotyczącej udzielenia 
przez Gminę Gorlice pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków 
chodnika. 
 

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 Gminą Krościenko nad 
Dunajcem w przedmiocie nieodpłatnego przekazania barier ochronnych 
oraz słupków do barier. 

 

44. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia dofinansowania dla 
projektu Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim - VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 
3 zadania. 

 

45. Informacja w sprawie stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  

 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, Powiatem Bocheńskim oraz Miastem 
Bochnia dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 
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Bochnia z DK 94 - odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) 
do skrzyżowania z DK 94 - ETAP II - opracowanie dokumentacji 
projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. 

 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, Powiatem Bocheńskim oraz Miastem 
Bochnia dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 
Bochnia z DK 94 - Etap III - opracowanie dokumentacji projektowej, 
pełnienie nadzoru autorskiego”. 

 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach złożonego 
przez Ochotnicza Straż Pożarna w Jawiszowicach  na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty 

płatniczej dla Kierowcy zatrudnionemu w Zespole Logistyki 
Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 

 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 150, 750, 754, 758, 851, 853, 900, 
921. 

 

51. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia oferty Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego pn. „W powiecie 
limanowskim pomagamy pszczołom - edycja 2022” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
KREATYWNIE AKTYWNI pn. ,,Pobiednickie Biegi 2022” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 
Sportowego „Poręba” w Porębie Wielkiej pn. ,,Małopolska Tarcza 
Humanitarna – integracja uchodźców z mieszkańcami Małopolski” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Pro NGO pn. 
„Działania na rzecz Uchodźców z Ukrainy - wolontariat” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


