
 

 

 
 

          PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 209/20 

w dniu 6 października 2020 r. 
  rozpoczęcie obrad godz. 10.00 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 4 czerwca i 27 
sierpnia 2020 r.  
 
OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania partnerstw jednostek 
samorządu terytorialnego z Województwa Małopolskiego do udziału w 
projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. 
(Pkt 3 – 5 ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. ZR) godz. 10.00 
 
4. Informacja nt. uruchomienia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
(FST). 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w Małopolsce. 
 
6. Informacja nt. udzielenia pomocy finansowej dla Gorczańskiego 
Oddziału Związku Podhalan im. Władysława Orkana w Gminie 
Niedźwiedź na ukończenie inwestycji. 
(Pkt 6 – 7 ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz. 10.30 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Polskich 
Artystów Plastyków Okręg krakowski pn. Art. Meeting Tomaszowice 
2020 złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia stawki czynszowej netto z 
tytułu najmu pomieszczenia. 
 (Ref. P. Tadeusz Zaremba – Dyr. DG) godz. 10.40 
 
OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
9. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Spotkanie z Mistrzem złożonego przez Towarzystwo Sportowe „Wisła” 
Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 9 – 13 ref. P. Sylwia Czeremuga – Dyr. TS) godz. 10.45 
 



 

 

10. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Siatkówka z Białą Gwiazdą” złożonego przez Towarzystwo 
Sportowe „Wisła” Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie dotyczy organizacji i 
przeprowadzenia zadania pn. „Siatkówka z Białą Gwiazdą”.  
 
11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Puchar Europy we wspinaczce sportowej” złożonego przez Klub 
Sportowy Sportiva na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
 
12. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Zdrowo i sportowo” złożonego przez UKS Ukemi Judo Wolbrom 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Skawinie pn. 
,,Narodowy Bieg Stulecia. VII Górski Bieg Niepodległości Skawina-
Mogilany” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
14. Informacja nt. wydarzenia: „Innowacyjne zarządzanie 
tworzywami sztucznymi – głos różnych grup interesariuszy”.   
 (Ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. SR) godz. 11.00 
 
OBSZAR P. E. CZESAKA – CZŁONKA ZWM/ 
OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
15. Informacja nt. zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar 
umownych dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu 
nieuruchomionych pociągów w II kwartale 2020 r. 
 (Pkt 15 – 29 ref. P. Michał Pierzchała – Dyr. TK) godz. 11.05 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Powiatem Tarnowskim dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej na wsparcie do wkładu własnego 
zadania dot. remontu mostu drogowego na rzece Dunajec w 
miejscowości Ostrów. 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminami z terenu województwa 
małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków nawalnych 
de 
szczy. 
 
 



 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Województwem Podkarpackim 
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na usuwanie skutków 
obfitych opadów deszczu i powodzi. 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do 
przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w 
krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.  
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do 
przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w 
krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do 
przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w 
krajowych autobusowych przewozach  
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1069/05 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
krakowskiego Województwa Małopolskiego. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1077/05 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
nowotarskiego w Województwie Małopolskim. 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1078/05 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
oświęcimskiego w Województwie Małopolskim. 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1080/05 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
suskiego w Województwie Małopolskim. 
 



 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 
 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1066/05 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
wadowickiego w Województwie Małopolskim. 
 
OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 859/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 
propozycji przedsięwzięć uznanych za zgłoszone i wskazanych do 
objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 (Ref. P. Jakub Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11.30 
 
31. Podjęcie decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji 
publicznej w zakresie pkt. 7 wniosku o udostępnienie informacji 
publicznej z dnia 3 września 2020 r., tj. w zakresie danych personelu 
specjalistycznego (doradcy zawodowi, psycholodzy, trenerzy) 
realizującego zadania na zlecenie Beneficjenta i jego podwykonawców. 
 (Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.35 
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o 
dofinansowaniu Projektu RPMP.10.01.04-12-0043/20 pn. Małopolska 
Chmura Edukacyjna 2020/2021 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła 
Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, w ramach Osi 
Priorytetowej 10. WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura 
edukacyjna, typ projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część 
konkursowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 (Pkt 32 – 33 ref. P. Sylwia Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 
11.40 
 
33. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o 
dofinansowaniu Projektu RPMP.10.01.04-12-0064/20 pn. Małopolska 
Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w 
Zakopanem- rok 2020/2021, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie, w ramach Osi Priorytetowej 10. WIEDZA I 
KOMPETENCJE, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. 
Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 



 

 

 
34. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 26 
października br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/641/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 
likwidacji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie. 
 (Pkt 34 - 38 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11.50 
 
35. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa małopolskiego na 
obwody łowieckie. 
 
36. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. 
 
37. Informacja nt. wsparcia finansowego zadnia pn. „Budowa 
Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym”. 
 
38. Informacja nt. wsparcia finansowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie i przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji na zakup chromatografu oraz urządzenia do 
wizualizacji i konsultacji śladów utrwalonych na różnego typu 
podłożach (TrasoSkan) dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w 
Krakowie.  
 
39. Informacja nt. przesunięć środków pomiędzy dwoma 
zadaniami realizowanymi w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka. 
 (Ref. P. Radosław Grochal – Z-ca Dyr. PS) godz. 12.10 
 
OBSZAR P. M. MALEC – LECH – CZŁONKA ZWM 
 
40. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania i 
realizacji projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, w ramach Priorytetu IX 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Ref. P. Monika Michalska-Mazgaj – Dyr. IS) godz. 12.20 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 

 
 
 


