
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 232/20 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 

 
 OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 

(Ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 10:05 
 

3. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu 
epidemii. 
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:15 
 

4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich 
i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.  
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) godz. 10:25 
 

5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 
realizacji zadań.  
(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 10:35 
 

6. Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Marta Malec-Lech - Członek ZWM / P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. 
EK) godz. 10:45 
 

7. Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM / P. Wioletta Wilimska – Dyr. 
ROPS w Krakowie) godz. 10:55 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w 

Krynicy-Zdroju przy ulicy Ebersa 2-4 
(Pkt 8-10 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 11:00  
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w umowie dzierżawy 
nieruchomości położonej w Krynicy przy ul. Ebersa 2-4 
 



 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe obniżenie 
przez Wojewódzki Szpital Okulistyczny stawki czynszowej netto z tytułu 
najmu pomieszczeń. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań 
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:10 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM  

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2307/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 
i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu 
województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 
(Pkt 12-16 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11:15 
 

13. Przyjęcie materiałów na sesję SWM: 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa małopolskiego na 
obwody łowieckie. 

 
14. Informacja w sprawie opiniowania oraz uzgadniania projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa 
małopolskiego na obwody łowieckie przez podmioty wymienione w art. 
27 ust. 8 pkt. 1 ustawy Prawo łowieckie. 

 
15. Przyjęcie materiałów na sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia okresu polowań na ptactwo 
łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, 
gęś zbożową oraz gęś białoczelną na terenie województwa 
małopolskiego w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Soły 
PLB120004, Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Stawy w Brzeszczach 
PLB120009. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie skrócenia 
okresu polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, 
czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną na 
terenie województwa małopolskiego w obszarach Natura 2000: Dolina 
Dolnej Soły PLB120004, Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Stawy w 
Brzeszczach PLB120009. 
 

17. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, 
drogi wojewódzkiej zlokalizowanej w Dąbrowie Tarnowskiej – 
starodroże drogi krajowej nr 73 
(Pkt 17-24 ref. P. Paweł Obrzut – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 11:30 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienia drogi 



 

powiatowej nr 1194 K Gr. Woj. – Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów, na 
odcinku Książ Wielki – Opacz, kategorii drogi powiatowej. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienia drogi 
powiatowej nr 1670 K Lasek – Stacja PKP położonej na terenie gminy 
Nowy Targ kategorii drogi powiatowej. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1079/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu gorlickiego 
w Województwie Małopolskim. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1082/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
miechowskiego w Województwie Małopolskim. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
nowosądeckiego w Województwie Małopolskim. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do umowy nr 
I/599/TK/765/20 z dnia 27.04.2020 r. o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie 
województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii 
Dowozowych 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej 
z tytułu odsetek naliczonych w związku z przekroczeniem terminu 
zwrotu przez Operatora Koleje Śląskie sp. z o.o. nadwyżki 
rekompensaty otrzymanej z tytułu świadczenia usług przewozowych w 
rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 
Pani Katarzynie Węgrzyn-Madeja – Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Wojewódzkich  
w Krakowie, do reprezentowania Województwa Małopolskiego we 
wszystkich sprawach związanych ze zgłaszaniem wniosków o 
dofinansowanie oraz z realizacją zadań dotyczących przygotowania 
dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na 
budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami 
dojazdowymi w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i 
Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów 
(Pkt 25-26 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW) godz. 11:50 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Maków Podhalański w 



 

przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 954/09 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej  
w Krakowie do podejmowania czynności zwykłego zarządu 
(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:55 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację w 2021 
roku zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu 
ośrodków adopcyjnych 
(Pkt 28-29 ref. P. Jarosław Raźny – Dyr. Dep. PS) godz. 12:00 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy z 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Małopolskim 
Ośrodkiem Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu 
realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy na rok 2020 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 470/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 968 Lubień – 
Zabrzeż - Etap II” 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 
(Pkt 30-44 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 13:05 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1728/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Koszyc” 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 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1362/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa 
wraz z dojazdami” 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 
 



 

33. Podjęcie decyzji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji 
publicznej w zakresie pytania zawartego w pkt. 8 wniosku o 
udostępnienie informacji publicznej, znak: FE-VII.1431.34.2020 
 

34. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.05.02-12-0380/17 pn. „Usprawnienie transportu między 
Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem 
zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki 
Liniowej na Kasprowy Wierch” 

 
35. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.07.01.03-12-0550/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K 
„Przestańsko – Kacice – Słomniki” w miejscowościach Prandocin, 
Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice”. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM/P. TOMASZA 

URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
36. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0242/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w 
Mszanie Dolnej - wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach 
domowych w ramach RPO WM 2014-2020 realizowanego przez Miasto 
Mszana Dolna 

 
37. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0199/17 pn. Poprawa jakości powietrza i 
ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciężkowice (paliwa stałe) 
realizowanego przez Gminę Ciężkowice 
 

38. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0131/17 pn. Redukcja niskiej emisji z sektora 
mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie 
wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne 
urządzenia grzewcze. 
 

39. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0245/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe 
realizowanego przez Gminę Wierzchosławice 
 

40. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0206/17 pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie 
Alwernia realizowanego przez Gminę Alwernia 
 

41. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0194/17 pn. Poprawa jakości powietrza na terenie 
gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w 



 

indywidualnych gospodarstwach domowych 
 

42. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
RPMP.04.04.02-12-0192/17 Gmina Ciężkowice  „Poprawa jakości 
powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciężkowice (biomasa i 
paliwa gazowe)” 
 

43. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
RPMP.04.04.02-12-0202/17 Gminy Alwernia pn. „Wymiana źródeł ciepła 
w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa 
gazowe) w Gminie Alwernia” 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2139/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Osi 
Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje 
regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH– CZŁONKA ZWM 

 
45. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z Budżetu 

Województwa w celu sfinansowania inwestycji Szpitala Wojewódzkiego 
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w ramach projektu nr 
RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” 
(Pkt 44-46 ref. Monika Michalska-Mazgaj  - Dyr. Biura IS) godz. 13:50 

46. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych z zadania 
realizowanego przez Województwo Małopolskie na zadanie realizowane 
przez Partnera projektu - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie Sp. z o.o. w ramach projektu Małopolski System Informacji 
Medycznej (MSIM) numer RPMP.02.01.05-12-0228/18) realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 
 
 


