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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 258/21 

w dniu 18 lutego 2021 r. 
rozpoczęcie obrad - godz. 9.00 

 
 
 
 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Informacja nt. funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 

3. Informacja nt. realizacji budżetu WM w 2021 r. w czasie stanu 

epidemii. 
 

4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich 

i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.  
 

5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 

realizacji zadań.  
 

6. Informacja nt. realizacji pakietu edukacyjnego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 

7. Informacja nt. realizacji pakietu społecznego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z konsultacji 

społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Małopolskiego 2030.  

 
9. Informacja nt. zrealizowanych, podejmowanych i planowanych 

działań mających na celu spełnienie kryterium dostępu do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 
Polityki 1: Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu 

aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świątniki Górne na lata 2021 – 
2036”.  

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

Nowe szanse, nowe możliwości złożonego przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Orawy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1464/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w 
trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014 – 2020 
z późn. zm.  

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1826/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.10.01.06-12-
0107/20, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. granty na 
zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
15. Podjęcie decyzji w sprawie uchylenia w całości decyzji Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie nr RPMP/8.5/16/2020 z dnia 
4 września 2020 r., w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu przez 
…….. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą …….. Smerfy w 
łącznej wysokości 909 520,71 zł wraz z należnymi odsetkami, 
liczonymi jak dla zaległości podatkowych i przekazania sprawy do 
ponownego rozpatrzenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez 

Koleje Małopolskie Sp. z o. o. oraz POLREGIO Sp. z o.o. o nadanie 
pojazdom kolejowym numerów EVN oraz zarejestrowanie pojazdów w 
krajowym rejestrze pojazdów (NVR). 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania pracowników Departamentu 

Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 



3 

 

oceny wniosków pod względem formalnym i w ramach I etapu oceny 
merytorycznej oraz powołania Komisji Konkursowej ds. oceny 
wniosków w ramach II etapu oceny merytorycznej w związku 
realizacją projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek 
oświatowy” - grant 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 
Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących 
kształcenie ogólne  typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie 
przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie 
grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach 
projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 2 w 
ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 
10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  typ A. 
granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1366/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 1 października 2020 w sprawie 
przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie 
grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach 
projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1 w 
ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 
10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  typ A. 
granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1620/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia oceny formalnej i porównawczej wniosków o 
przyznania grantu nr 1 w ramach projektu grantowego pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja 
szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1 w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup 
sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
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21. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. E-
mediacja - czyli jak mediować w czasach zarazy? złożonego przez 
Stowarzyszenie Mediatorów Skrzydła Porozumienia na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Europejskiego 

Stowarzyszenia Promocji Nauki w Krakowie na rzecz Pomocy 
Społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Pn. Publikacja 
książki pt. „Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym - Myśleć - 
Wiedzieć – Działać”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
23. Informacja nt. Zbiorczego Rocznego Planu Działań Marketingowych 

Województwa Małopolskiego w 2021 r. 
 
24. Informacja dotycząca zapewnienia powierzchni na potrzeby 

Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 

 
25. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 22 lutego 2021 r.: 
 Zaopiniowanie projektu deklaracji SWM o obchodach Narodowego 

Święta Pracy w Małopolsce w dniu 1 maja 2021 roku. 
 
26. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 22 lutego 2021 r.: 
 Zaopiniowanie projektu rezolucji SWM w sprawie wysokości środków 

proponowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 
w Małopolsce na lata 2021-2027. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 
 


