
 

 

 
 
        PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 161/20 
w dniu 30 kwietnia 2020 r. 

 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 14 lutego i 3 marca 2020 r.  
 

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

4. Informacja nt. realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu epidemii. 
 

5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich i bezpieczeństwa 
publicznego z realizacji zadań.  

 

6. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z realizacji zadań.  
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających z 
ustawy o ochronie przyrody, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata 
na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 

 

9. Informacja nt. przyznania środków dla Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila 
Fieldorfa „Nila” w Krakowie na dofinansowanie wkładu własnego w ramach zadania 
Przygotowanie projektu architektonicznego z adaptacją akustyczną dziedzińca 
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. 
 

10. Informacja nt. zbycia nieruchomości położonej w Gorlicach przy ul. Zakole 6. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 468/20 z dnia 24 marca 2020 r. w 
sprawie zaopiniowania wniosku Marzeny Ustupskiej – Kaźmik prowadzącej 
działalność gospodarczą pod firmą Ustupska-Kaźmik Marzena Kompleks 
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” w Zakopanem, o zmianę we wpisie do 
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych w 2020 r. Grupom 
Regionalnym Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupie Krynickiej z 
siedzibą w Krynicy-Zdroju, Grupie Podhalańskiej z siedzibą w Rabce-Zdroju oraz 
Grupie Beskidzkiej z siedzibą w Szczyrku. 
 

 

13. 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. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Połączenie drogowe węzła 
autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I” w ramach Osi Priorytetowej 7 



 

 

Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 
Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1412/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolska 
Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w 
Województwie Małopolskim cz. II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.3 Regionalny 
transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1156/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna” w 
ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działania 2.1 E-administracja i 
otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja,  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 739/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.12.01.04-12-0601/16 pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie” złożonego przez 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, znajdującego 
się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 

 

18. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.03.02-12-0521/16 pn. 
„ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakla wraz z budową tras 
wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad”. 

 

19. Informacja nt. zmiany procedury dotyczącej wydłużania okresów realizacji projektów 
wdrażanych w ramach RPO WM w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 
związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

 

20. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-0096/19, pn. 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II” 
złożonego przez Gminę Olkusz w ramach naboru nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19, 
Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 
Gospodarka odpadami – SPR. 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-
12-0233/19 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie gminy Wieliczka - etap II” złożonego przez Gminę Wieliczka, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 



 

 

dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury 
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19 
dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 
3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 
„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność 
międzynarodowa małopolskich MŚP”. 

 

24. Informacja nt. realizacji, jako elementu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, 
otwartego konkursu ofert pn. „E-sprzedaż szansą dla małopolskiego biznesu” 
służącego wsparciu firm z regionu w zakresie promowania nowoczesnych 
technologii i możliwości ich wykorzystania w rozwoju biznesu w obliczu zagrożenia 
epidemicznego. 

25.  
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


