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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 291/21 

w dniu 10 czerwca 2021 r. 
rozpoczęcie obrad - godz. 9.00 

 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 6 i 25 maja 2021 r. 
 
3. Informacja nt. funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 
4. Informacja nt. realizacji budżetu WM w 2021 r. w czasie stanu 

epidemii. 
 
5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich 

i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.  
 
6. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 

realizacji zadań.  
 
7. Informacja nt. realizacji pakietu edukacyjnego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 
8. Informacja nt. realizacji pakietu społecznego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 
9. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Podhala złożonego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie Tatrzańskiej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
10. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Stryt pasterski” złożonego przez Stowarzyszenie Górale Karpat na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  

 
11. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 21 czerwca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim zadania 
własnego Województwa Małopolskiego obejmującego utrzymanie 
drogi rowerowej zlokalizowanej w km 1+817 – 4+775 korony wału 
przeciwpowodziowego rzeki Soły w Mieście Oświęcim. 
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12. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dniu 5 lipca 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu 
im dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Klinicznemu im dr. Józefa Babińskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1613/20 z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady konsultacyjnej ds. 
wspierania Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych.  

 
15. 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. 

 
16. 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. 

 
17. 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. 

 
18. 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. 

 
19. 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. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie 
przyjęcia „Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa dla typu operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe 
usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia formularzy umów o 

przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju 
kierowanego przez społeczność, 19.3 Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 19.4 
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętych PROW na 
lata 2014-2020. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 51/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia formularza aneksu do umów o przyznanie pomocy w 
ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność objętego 
PROW na lata 2014-2020. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia 

regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1772/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2017 roku w 
sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie, Uchwały w 
sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz 
Porozumienia o dofinansowaniu dla projektów realizowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego w trybie pozakonkursowym. 

 
25. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.03-12-0385/16 pn. Rewitalizacja dawnego obiektu 
kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO realizowanego przez Teatr 
KTO. 

 
26. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0162/17 pn. Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe 
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Biały Dunajec.  

 
27. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0242/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w 
Mszanie Dolnej - wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach 
domowych w ramach RPO WM 2014-2020 realizowanego przez Miasto 
Mszana Dolna. 

 
28. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.03-12-0291/17 pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w 
otoczeniu zbiornika nr 1 realizowanego przez Kraków Nowa Huta 
Przyszłości S.A.”. 
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29. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0218/17 pn. „Wymiana kotłów grzewczych na 
wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Tymbark” realizowanego przez Gminę 
Tymbark. 

 
30. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0279/17 pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii” 
realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. 

 
31. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0253/17 pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na 
terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła 
wykorzystujące paliwa stałe” realizowanego przez Miasto i Gminę 
Uzdrowiskową Muszyna. 

 
32. Informacja nt. podejmowania rozstrzygnięć w zakresie przedłużania 

terminów zakończenia realizacji projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM), będących w obsłudze Departamentu Funduszy 
Europejskich oraz „kamieni milowych”, warunkujących dalszą 
realizację projektów. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1791/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0181/16 pn. 
„Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w 
Gminie Skawina w relacji z KrOF” złożonego przez Gminę Skawina, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1243/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0429/17 pn. 
„Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w 
Gminie Niepołomice w relacji z KrOF” złożonego przez Gminę 
Niepołomice, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
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35. Informacja nt. ewentualnego przystąpienia Województwa 
Małopolskiego do partnerstwa z inicjatywą BERRY + działającej na 
rzecz modernizacji przemysłu, na czele którego stoi Rada Regionu 
Kainuu.  

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiej Agencji 

Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o. o. pn. „V 
Edycja Tenisowego Grand Prix Małopolski” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Akademia Piłkarska Unia Oświęcim pn. „Obóz letni w 
Niedzicy” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 


