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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 330/21 

w dniu 7 października 2021 r. 
 

 

 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 30 czerwca br. 
 
3. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 
4. Informacja na temat 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 na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
 
8. Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach 

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 600, 700, 750, 752, 758, 851, 
853, 900. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Strategią 

Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 
11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Nosalowy International Dance Festival” złożonego przez KLUB 
SPORTOWY M TEAM na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
12. Informacja nt. postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 

Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 

realizację szkoleń w ramach staży podyplomowych lekarzy i lekarzy 
dentystów oraz kosztów czynności administracyjnych niezbędnych 
do realizacji staży w 2021 roku. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Centrum 

Rekreacyjno – Leczniczego „Glinik” I Sp. z o.o. z siedzibą w Wysowej 
- Zdroju o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 

 
15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Impreza mikołajkowa 2021 złożonego przez Stowarzyszenie 
HOMINI ET TERRAE na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 

X/169/ZDW/20 z dnia 19 października 2020 r. pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Wadowice, Gminą Tomice oraz 
Gminą Zator, dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. 
„Budowa trasy rowerowej VeloSkawa - odcinek Ponikiewka – 
Podolsze”. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Lisia Góra dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania p.n.: „Budowa obwodnicy Lisiej 
Góry”. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 

X/146/ZDW/17 z dnia 20 października 2017 r. pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Prezydentem Miasta Krakowa, 
określającej zasady współpracy w związku z przekazaniem na rzecz 
Prezydenta Miasta Krakowa na czas przygotowania zadania 
inwestycyjnego p.n. „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – 
południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwa 
zadania : zadanie nr 1 – rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 
776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w 
Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych Miasta 
Krakowa; zadanie nr 2 – rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 
776 w m. Prusy oraz aneksu nr 1 do porozumienia nr X/4/ZDW/19 z 
dnia 7 marca 2019 r., pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Prezydentem Miasta Krakowa dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776 dla 
zadania nr 2 w granicach zamierzenia inwestycyjnego, dotyczącego 
rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy.   

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 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. 
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20. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 25 października br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Ciężkowice z przeznaczeniem na realizację zadania budowy 
ścieżki w koronach drzew w ramach projektu pn.: „ZIEMIA-WODA-
POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w 
Ciężkowicach”. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. 

przygotowania wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w 
Małopolsce na lata 2022-2025. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Województwa Małopolskiego, w związku z udziałem 
szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie w 
przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Andrzejowi Pawlikowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół – Małopolska 
Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. 

 
24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Bezpiecznie zimą – jestem tu dla Ciebie!” złożonego przez 
Stowarzyszenie dla Sądeckiej Ziemi na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
25. Informacja w sprawie możliwości dofinansowania projektu z listy 

rezerwowej w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2021. 

 
26. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0115/19, pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie 
wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”. 

 
27. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.02-12-0934/17 pn. „Przestrzenie czasu wolnego w 
mieście Proszowice – obszar kultury”. 

 
28. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.01-12-0572/17 pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali 
teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 
towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem 
Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. 
Piłsudskiego 9”. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu 

Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
Małopolska Przyszłości. 


