
 

 

 
 
 

 
 
     PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 237/20 
w dniu 17 grudnia 2020 r. 

rozpoczęcie obrad - godz. 13.00 
 
 
 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

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

(Ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 13.00 
 
3. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu 

epidemii. 
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 13.05 

 
4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich 

i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.  
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) godz. 13.10 

 
5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 

realizacji zadań.  
(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 13.15 

 
6. Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Marta Malec-Lech - Członek ZWM) godz. 13.20 

 
7. Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach 

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek) godz. 13.25 
 

8. Informacja nt. umorzenia pierwszej raty pożyczki w wysokości 1,0 mln 
zł (oraz odsetek przypadających do zapłaty wraz z pierwszą ratą) 
udzielonej z budżetu województwa w 2019 roku w kwocie 5,0 mln zł 
Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. 

 (Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 13.30 
 
 
 
 



 

 

9. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2020 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na 
realizację w 2021 roku małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” w 
ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
(Ref. P. Michał Główka – p.o. Z-cy Dyr. SI) godz. 13.40 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
ruchomości na rzecz Gminy Lipnica Murowana. 

 (Pkt 10 – 13 ref. P. Marcin Guzik – Dyr. ZPK WM) godz. 13.50 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

ruchomości na rzecz Gminy Żegocina. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Marcinowi Guzikowi – Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego do reprezentowania Województwa 
Małopolskiego we wszystkich sprawach związanych ze zgłaszaniem 
projektu do dofinansowania, jego realizacją oraz monitoringiem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.2 Przygotowanie 
inwestycji strategicznych. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do 
reprezentowania Województwa Małopolskiego na Platformie Usług 
Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). 
 

14. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.02-
12-0227/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy 
Lubień poprzez wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na 
biomasę i paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach 
domowych. 

 (Pkt 14 – 26 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. FE) godz. 14.05 
 
15. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-

12-0225/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy 
Lubień poprzez wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na 
paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” 
realizowanego przez Gminę Lubień.  

 
16. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.02-

12-0173/17 pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w 
gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej 
ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych”. 

 
17. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-

12-0162/17 pn. „Wymiana źródeł ciepła na palio stałe w 
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Biały Dunajec”. 

 



 

 

18. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-
12-0142/17 pn. Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych w 
gospodarstwach domowych zlokalizowanych na ternie gminy 
Oświęcim – paliwa stałe realizowanego przez Gminę Oświęcim. 

 
19. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.05.03.02-

12-0044/17 pn. Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – 
rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do 
Ośrodka Caritas w Zakrzowie realizowanego przez Gminę Stryszów. 

 
20. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-

12-0235/17 pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Dąbrowa 
Tarnowska” realizowanego przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.  

 
21. Informacja nt. realizacji projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 294/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 65/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 
6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 841/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary 
Sącz” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 733/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż: 
Etap I” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 



 

 

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  

 
26. Podjęcie postanowienia w przedmiocie połączenia spraw: FE-

I.3160.18.2020, FE-I.3160.19.2020, FE-I.3160.20.2020 oraz FE-
I.3160.21.2020, do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod 
sygnaturą FE-I.3160.18.2020.  
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1284/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 
zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej 
na zakup lub remont samochodów pożarniczych i ratowniczo-
gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego w 2020 r. 

 (Pkt 27 – 29 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. RO) godz. 14.40 
 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1022/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia 
umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na 
realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z 
terenu województwa małopolskiego w 2020 r. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego 

Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wojnicz pn. „Bożonarodzeniowe 
Warsztaty Kulinarne Online” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dzierżawy i wynajmu 
nieruchomości będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie. 
(Ref. P. Katarzyna Węgrzyn – Madeja – Dyr. ZDW) godz. 14.50 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów pn. 
„Zdrowy i aktywny senior”. 
(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. ZR) godz. 15.00 
 

32. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2020 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/280/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Kraków na 
realizację inwestycji drogowej w zakresie połączenia ul. Stella-
Sawickiego z terenem inwestycji pn. „Budowa Małopolskiego Centrum 
Nauki Cogiteon”. 
(Pkt 32 – 34 ref. P. Monika Michalska – Mazgaj – Dyr. IS) godz. 15.05 
 



 

 

33. Informacja nt. złożenia przez Województwo Małopolskie wniosku o 
współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
sfinansowanie 2 dodatkowych szt. Elektrycznych Zespołów 
Trakcyjnych (dalej EZT), dostarczanych w ramach Umowy dostawy 
EZT z firmą Newag S.A. z dn. 26.06.2020 r.  
 

34. Informacja nt. przyznania dodatkowych środków na wyższe koszty 
świadczenia usługi inwestora zastępczego dla Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie jako Jednostki edukacji biorącej 
udział w projekcie nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. „Modernizacja 
energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” 
wynikających ze wzrostu kosztów po przetargu. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół 
Małopolskiej Szkole Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w 
Myślenicach na czasowe obniżenie stawki czynszowej najemcy z tytułu 
najmu powierzchni w budynku położonym przy ul. Zdrojowej 18 w 
Myślenicach. 
(Pkt ref 35 – 36 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. SG) godz. 15.15 

 
36. Informacja nt. wniosku Rady Nadzorczej spółki „Koleje Małopolskie”  

sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany wynagrodzenia 
tego organu Spółki. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 
 
 
 
 
 
 


