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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 302/21 

w dniu 8 lipca 2021 r. 
rozpoczęcie obrad - godz. 9.00 

 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 14 czerwca 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 zmiany uchwały Nr 48/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie 
udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Województwa Małopolskiego, do składania oświadczeń 
woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego oraz do 
składania oświadczeń woli związanych z powierzeniem danych 
osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu 
Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej 
RPO WM. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy Gorlice w 
sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 
993 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. 

 
11. Informacja nt. zabezpieczenia wkładu własnego na wyposażenie 

Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu.  

 
12. Informacja nt. zwiększenie środków na realizację zadania pn. 

„Modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi w  
Szpitalu Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

przetargu pisemnego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Pawła II aparatu rezonansu magnetycznego Siemens Magneton 
C!, nr seryjny 28927. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Krystyny 

Kaczmarek i Anny Kuszelewicz prowadzących działalność 
gospodarczą pod firmą „NATANAEL” Krystyna Kaczmarek Anna 
Kuszelewicz spółka cywilna, o wpis ośrodka „NATANAEL” Krystyna 
Kaczmarek, Anna Kuszelewicz w Łopusznej do rejestru ośrodków, w 
których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Uzdrowiska 

Rabka S. A., dla Sanatorium „Jagiellonka” w Rabce - Zdroju, o wpis 
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zbigniewa 

Cieślik, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew 
Cieślik Biuro Turystyczne Pokoje Gościnne dla ośrodka Dom 
Wypoczynkowy Zbigniew Cieślik w Tyliczu, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

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

Dożynki w Dolinie Roztoki złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Roztoce Wielkiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
18. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. To 

co było, to co jest, dla tych co będą – jubileusz 50-lecia Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kamieniu połączony z dorocznymi dożynkami 
w dniu 28.08. 2021 r. złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w 
Kamieniu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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19. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Uroczystość poświęcenia nowych samochodów ratowniczych 
połączona z II Piknikiem Strażackim złożonego przez Ochotnicza 
Straż Pożarna w Wierzbanowej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 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”. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 841/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 
969 Nowy Targ – Stary Sącz” 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.  

 
22. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.02.01.04-12-0074/16 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej 
Powiatu Miechowskiego". 

 
23. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.02-12-0888/17 pn. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i 
Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy 
Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
24. Informacja nt. wydłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0711/17, pn. „Utworzenie kortu tenisowego i skate 
parku wraz z ciągami pieszo-spacerowymi oraz oświetleniem" w 
ramach zadania „Przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska 
sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska 
wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury, parkingów i 
oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku sportu 
w Rzezawie przy ul. Wiśniowej” złożonego przez Gminę Rzezawa 
w ramach naboru nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17. 
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25. Informacja nt. wydłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-834/17, pn. „Wieloaspektowa rewitalizacja na 
terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców” złożonego przez Gminę Dębno w ramach 
naboru nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17. 

 
26. Informacja nt. wydłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0120/19, pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Wierzchosławice” złożonego przez Gminę 
Wierzchosławice 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. 

 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. 
„Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach 
Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. 

 
28. Informacja nt. złożenia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie Skargi Pana (…) na 
Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego nr X/110/19 z dnia 17 
czerwca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Zachodniego Pogórza Wiśnickiego. 

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

„Kromer Festival Biecz - Lubię to!” złożonego przez 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIECZA I ZIEMI BIECKIEJ na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ogniska 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w Nowym 
Sączu pn. ,,X Bieg i Festyn św. Rocha” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tarnowskiej 

Organizacji Turystycznej pn. „Pleśnieński Bachus 2021 – 
przybliżenie dziedzictwa kulturowego i tradycji winiarskich Pogórza” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Górce pn. „100 Kilometrów Wolności. IV Rajd Rowerowy 
w Górce” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 


