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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 282/21 

w dniu 6 maja 2021 r. 
rozpoczęcie obrad - godz. 9.00 

 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 16 lutego i 8 kwietnia 

2021 r. 
 

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

4. Informacja nt. realizacji budżetu WM w 2021 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. Informacja nt. realizacji pakietu edukacyjnego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 

8. Informacja nt. realizacji pakietu społecznego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie województwa 

małopolskiego za rok 2020. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1223/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie 
przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 

 
11. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. z siedzibą 
w Krakowie. 
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12. Przyjęcie materiałów na XXXIX Sesję SWM w dniu 24 maja br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 
sprzedaży przez Apollo Film sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 
nieruchomości położonej w Kielcach. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe obniżenie 

przez Wojewódzki Szpital Okulistyczny stawki czynszowej netto z 
tytułu najmu pomieszczeń. 

 
14. Informacja nt. propozycji współpracy w ramach Kongresu Open Eyes 

Economy Summit, które odbędzie się w Krakowie w dniach 16-17 
listopada 2021 r. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „ Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Chełmiec na lata 2021-2036”. 

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

Innowacje praktycznie – warsztaty zdalne „Skąd się biorą dobre 
pomysły?” złożonego przez Fundacja Warsztat Innowacji 
Społecznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
17. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas Małopolskiego 

Wyścigu Górskiego. 
 
18. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „VI 

Ogólnopolski Puchar Krakowa” złożonego przez Krakowski Klub 
Karate Tradycyjnego na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 

Sportowego 3 Weronica Staszkówka Jelna pn. „Prowadzenie 
treningów szkoleniowych piłki nożnej dziewcząt z zawodniczkami 
klubu oraz udział w rozgrywkach 1 ligi kobiet na szczeblu 
centralnym” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
20. Informacja nt. promocji turystyki rowerowej w Małopolsce podczas 

Małopolska MTB Film Festival w Krakowie. 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Powiatu Limanowskiego pn. „Turystyka aktywna w 
powiecie limanowskim” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
 



3 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.09.03.00-12-0001/21 złożonego przez Województwo 
Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
pn.: Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap III, 
w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-008/21 w ramach 
Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B. Działania 
koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na 
poziomie regionalnym, 9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

 
23. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.02.00-12-0794/17 pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych 
funkcji społecznych”, realizowanego przez Gminę Klucze.  

 
24. Informacja nt. przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.05.02.02-12-0522/17 pn. Usuwanie azbestu z terenu gminy 
Kozłów realizowanego przez Gminę Kozłów.  

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie 
przyjęcia „Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa dla typu operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe 
usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie 
przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 
4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w 
Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miejską Kraków umowy realizacyjnej w sprawie 
zapewnienia dostępności usług Obszaru Płatnego Parkowania (SPP) 
świadczonych przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa w ramach systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy 
Raciechowice dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 964. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 243/21 z dnia 11 

marca 2021 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu 
terytorialnego, zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas 
realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych 
w 2021 r. oraz wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do 
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realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw 
Samorządowych w latach 2019 - 2020. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Szczurowa dotyczącej 
współpracy w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości 
niezbędnych do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy 
Szczurowej w ciągu DW 964”. 

 
31. Informacja nt. kontynuowania zadania inwestycyjnego „Budowa 

Obwodnicy Proszowic Etap II”. 
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w latach 2021 - 2022 zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka” pn. „Pakiet dla Rodziny” oraz powołania Komisji oceniającej 
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w latach 2021 - 2022 zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym pn. „Aktywny Senior” oraz powołania Komisji 
oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 

 
34. Informacja nt. powołania dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

Krakowie w związku ze złożoną rezygnacją wyłonionego w 
procedurze konkursowej kandydata na stanowisko dyrektora 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

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

NIEPOPRAWNI OPTYMIŚCI złożonego przez Stowarzyszenie 
RobimyCośWięcej na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa 

Małopolskiego sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.  

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 


