
 

 

 
 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 169/20 

w dniu 26 maja 2020 r. 
 

 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej przypadającej 
Województwu Małopolskiemu. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeniesienia praw i 
obowiązków wynikających z zawarcia umowy o współpracy partnerskiej z Nowym 
Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych 
systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
- Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach na: 
przeprowadzenie badań polegających na ocenie polowej kolekcji roślin stanowiących 
historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski, przeprowadzenie badań oceniających 
żywotność nasion regionalnych form uprawnych zbóż, wykonanie obserwacji i badań 
oceniających wartość gospodarczą roślin białkowych stanowiących alternatywę dla pasz 
i żywności produkowanej z roślin zmodyfikowanych genetycznie, ustalenie doboru 
gatunków i odmian roślin uprawnych o niższym zapotrzebowaniu na wodę i bardziej 
odpornych na wysokie temperatury i suszę, a także przygotowanie i upowszechnienie 
informacji o prowadzonych pracach i badaniach obejmujących zachowanie dawnych 
odmian roślin uprawnych w Małopolsce, oraz przeprowadzenie badań dotyczących 
wartości gospodarczej i użytkowej rodzimych gatunków roślin kwietnych podnoszących 
walory krajobrazowe terenów wiejskich i wsparcie rozwoju nasiennictwa tych roślin w 
gospodarstwach tradycyjnych Małopolski. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia Muzeum Narodowemu w Krakowie systemu 
wystawienniczego, stanowiącego własność Województwa Małopolskiego. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia nr X/196/TK/19 z dnia 
7 października 2019r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy 
Osiek dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 949. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Gminą Tuchów dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Tuchów z 
przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa prawobrzeżnego domykającego wału 
przeciwpowodziowego na rzece Białej Tarnowskiej, przy obwodnicy drogowej DW nr 977 
miasta Tuchowa”. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 108/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach I Osi 
Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w 
przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” 
z późn. zm. 
 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


