
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 156/20 

w dniu 16 kwietnia 2020 r. 
ul.Basztowa 22 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 18 lutego br. 

 
3. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 

(Ref. P. Wojciech Piech- Sekretarz WM) godz. 10.00 
 
4. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu 

epidemii. 

(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.10 

 

5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich  

i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.  

(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) 10.20 

 

6. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 

realizacji zadań.  

(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 10.30 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
7. Informacja w sprawie zmian w projekcie pn. „Małopolski Tele-Anioł”  

(nr RPMP.09.02.01-12-0388/17) współfinansowanym przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 

9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D 

Wsparcie projektów z zakresu teleopieki. 

(Ref. P.Dawid Konina – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 10:40 



 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego nr 355/17  z dnia 9 marca 2017  roku  w sprawie przyjęcia 

„Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 

„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w 

Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 

(Pkt. 8 – 18 ref. P.Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 10:50 

 

9. Podjęcie 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 „Wsparcue 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 Rozwvoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

10. Informacja w sprawie zmian zakresu rzeczowego oraz wydłużenia okresu 

realizacji projektu pn. „Przebudowa powiatowego układu 

komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini”. 

 

11. 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”. 

 

12. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pn.  

„Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z 

historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w 

przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej 

ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych.” 

 

13. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pn. 

„Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP w Zakopanem na 

cele gospodarcze i kulturalne”. 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM/ P. Ł. 
SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 

14. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-0961/17 pn. „Rozwój systemu informacji dla 

podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

 

15. Informacja w sprawie ponownej oceny merytoryczno-strategicznej 



 

projektu nr RPMP.04.04.02-12-0270/18, pn. „Poprawa jakości powietrza 

dla Miasta Nowego Sącza - Etap III” złożonego przez Miasto Nowy Sącz 

w ramach naboru nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 Poddziałanie 4.4.2 

Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020 (RPO WM). 

 

16. Informacja w sprawie wydłużenia terminu oceny merytorycznej dla 

projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19 

w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania konkursu nr RPMP.01.01.00-

IZ.00-12-006/20 oraz uchylenia Uchwały Nr 440/20 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 

Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2067/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie 

wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0095/19 pn. 

„Budowa Park&Ride w miejscowości Michałowice” złożonego przez 

Gminę Michałowice, 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. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące 

 
 

 


