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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 250/21 

w dniu 22 stycznia 2021 r. 
rozpoczęcie obrad - godz. 9.00 

 
 
 

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

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja nt. funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 

(Ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 9.00 
 
3. Informacja nt. realizacji budżetu WM w 2021 r. w czasie stanu epidemii. 

(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 9.05 
 
4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich 

i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.  
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) godz. 9.10 

 
5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 

realizacji zadań.  
(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 9.15 

 
6. Informacja nt. realizacji pakietu edukacyjnego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Marta Malec-Lech - Członek ZWM) godz. 9.20 

 
7. Informacja nt. realizacji pakietu społecznego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek) godz. 9.25 

 
OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 450/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca w sprawie zarządzania 
ustrukturyzowanymi dokumentami elektronicznymi w jednostkach 
organizacyjnych Województwa Małopolskiego. 

 (Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 9.30 
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9. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Apollo Film Sp. z o.o. (sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie). 
(Pkt 9 – 10 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. SG) godz. 9.35 

 
OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

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

„Social Media jako narzędzie promocji dla mieszkańców prowadzących 
działalność gospodarczą w dobie pandemii” złożonego przez 
Stowarzyszenie Czarna Góra24 na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa 
Małopolskiego, do składania oświadczeń woli i dokonywania innych 
czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych 
dla kierownika zamawiającego oraz do składania oświadczeń woli 
związanych z powierzeniem danych osobowych w imieniu 
Województwa Małopolskiego oraz w imieniu Zarządu Województwa 
Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WM. 
(Ref. P. Wojciech Piech – Sekretarz Województwa) godz. 9.45 

 
OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 

2018r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
kompleksowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających 
przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony 
utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień objętych wykazem. 
(Ref. P. Katarzyna Węgrzyn – Madeja – Dyr. ZDW) godz. 9.50 

 
13. Informacja nt. podsumowania dotychczasowego procesu 

terytorializacji w kontekście przygotowania do nowej perspektywy 
2021-2027 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
(Pkt 13 – 15 ref. P. Jakub Szymański – Dyr. ZPO) godz. 10.00 

 
14. Informacja nt. podjęcia działań przeciwdziałających upadłości 

przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz podmiotów ekonomii 
społecznej (PES) przekształcanych w PS i utrzymaniu miejsc pracy 
zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID 19 w ramach 
realizowanych projektów działania 9.3 typ A. działania wspierające 
rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, 
rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów 
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ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/ 

 OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
15. Informacja nt. instrumentu REACT-EU służącego wparciu łagodzenia 

społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19. 
 
16. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-

12-0182/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia poprzez 
wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe). 

 (Pkt 16 – 21 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. FE) godz. 10.15 
 
17. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.05.02.02-

12-0514/17 pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z 
obszaru Gminy Andrychów”, realizowanego przez Gminę Andrychów. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych” w 
ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.3 
Regionalny niskoemisyjny transport aglomeracyjny w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. 

 
OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
19. Podjęcie uchwały 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. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 370/17 z dnia 14 marca 2017 r. 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 lokalna 
grupą działania, 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji objętych PROW na lata 2014-2020. 

 
21. Informacja nt. złożenia oferty zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

beneficjentom poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
uwzględniającej przepisy znowelizowanego rozporządzenia 
wykonawczego dla przedmiotowego poddziałania. 
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OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
22. Informacja nt. wsparcia finansowego akcji „Polski Multimedialny 

Raport Klimatyczny” i „Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021”. 
(Ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. SR) godz. 10.35 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 
 
 
 
 
 


