
 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
         Nr 139/20 

w dniu 20 lutego 2020 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 
 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 26 listopada 2019 r. 2 

stycznia 2020 r. oraz 23 stycznia 2020 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego Likwidatorowi Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji do wykonywania 
czynności związanych z procesem centralizacji podatku VAT  
w Województwie Małopolskim. 
 (Pkt. 3 – 5 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych 
Jednostek Organizacyjnych Województwa Małopolskiego do 
wykonywania czynności związanych z procesem centralizacji podatku 
VAT w Województwie Małopolskim. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów 

i usług w Województwie Małopolskim 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 
„Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji 
kultury pogranicza polsko-słowackiego”. 
(Pkt. 6 - 12 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:15 

 
7. Informacja w sprawie projektu pn. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek 

planowanego do realizacji przez Muzeum – Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. 
 
 
 



 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego 
powierzenia Powiatowi Gorlickiemu zadania Województwa 
Małopolskiego w postaci prowadzenia samorządowej instytucji kultury 
pod nazwą Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w 2020 roku wybranych w wyniku głosowania przez  
mieszkańców Małopolski w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego w 
dziedzinie kultury. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania pn.  Sympozjum 
– Dialog artystów Regionu Adżaria (Gruzja) i artystów krakowskich 
złożonego przez Fundacje V ART na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Sądeckiej pn. 

Sądeckie Targi Książki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Impuls 

Rozwoju pn. Najmniejsza Scena Świata – poszerzenie oferty kulturalnie 
dla mieszkańców Tarnowa i okolic  złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 
zamówieniu publicznym pn. „Usługa polegają-ca na dostarczeniu 
łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM”. 

     (Ref. P.Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG) godz.  10:30 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

14. Informacja dotycząca sprawozdania z działalności ośrodków 
adopcyjnych za rok 2019 oraz planów działań na rok 2020. 
(Ref. P.Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 10:35 

 
15. Informacja w sprawie złożonego wniosku Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej w sprawie dofinansowania zakupu i montażu dwóch 
podnośników dla Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego w Zatorze. 
(Ref. P.Jarosław Raźny – p.o. Dyr. Dep. PS) godz. 10:45 

 
 
 
 



 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

16. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas  
Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych. 
(Ref. P.Sylwia Czeremuga- Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 10:55 

 
17. Informacja w sprawie przekazania Ministrowi  Klimatu wykazu instalacji  

przeznaczonych do termicznego  przekształcania  odpadów 
komunalnych lub odpadów  pochodzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych. 
(Ref.  P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11:05 

 
18. Podjęcie postanowienia o połączeniu i rozpoznaniu w ramach jednego 

postępowania administracyjnego sześciu spraw,, znak: FE-I.3160.6.2020 
– Gmina Miejska Kraków. 
(Pkt. 18 – 27  ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:10 

 
OBSZAR P.  ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 
19. Podjęcie decyzji w sprawie utrzymania  w mocy zaskarżonej decyzji z 

dnia 14 listopada 2019 r., znak FE-I.3160.15.2019 w sprawie zwrotu części 
dofinansowania. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego Panu Pawłowi Knapczykowi- Dyrektorowi 
Departamentu Funduszy Europejskich oraz Panu Romanowi Wcisło 
Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeniesienia poprzez 
indos na rzecz Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praw z 
weksla in blanco wystawionego na rzecz Samorządu Województwa 
Małopolskiego   przez  pana Tomasza Bodę - beneficjenta  umowy o 
przyznaniu pomocy nr 00069-6935-UM0610040/17 z dnia 12 lipca 2017 
roku realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały ZWM Nr 1482/10 z dnia  

9 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Książki procedur”, dla Działań: 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; 
Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i 
rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie 
projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz dla przeprowadzenia 
konkursu na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej 
strategii rozwoju, realizowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 
 
 



 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 985/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z  dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1807/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.06.01.05-12-0185/19 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim– Zadanie nr 3 EuroVelo11 
(EV11) odc. Czchów (Zapora) do m. Wróblowice” złożonego przez 
Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 827/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-051/18, 
Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy 
aktywności gospodarczej – SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

 
26. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0040/19, pn. „Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach” złożonego przez 
Gminę Gnojnik w ramach naboru nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM. 
 

27. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0048/19, pn. „Adaptacja poddasza starej szkoły w 
Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych” złożonego przez Gminę Podegrodzie 



 

w ramach naboru nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 Działanie 11.2 
Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM. 

 
 
28. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


