
 

 

 
 
      PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 154/20 
w dniu 9 kwietnia 2020 r. 

 
 
 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 
3. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu epidemii. 
 
4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich i bezpieczeństwa 

publicznego z realizacji zadań.  
 
5. Informacja Koordynatora  Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z realizacji zadań.  
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 470/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa 
DW 968 Lubień – Zabrzeż - Etap II” 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. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 650/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica 
Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953” 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. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim– Zadanie nr 3 EuroVelo11 (EV11) odc. 
Czchów (Zapora) do m. Wróblowice” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo 
regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 
6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1165/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17  
w ramach 7 Osi priorytetowej 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 (RPO WM). 

 
10. Informacja nt. podziału środków pochodzących z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na 

obrót hurtowy napojami alkoholowymi - 878 276,13 zł, dodatkowa planowana kwota 



 

 

do rozdysponowania 878 277 zł (zwiększenie dochodów w budżecie planowane 
uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego). 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie w 2020 roku 

realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programu polityki zdrowotnej pn. 
Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 
Małopolsce. 

 
12. Przyjęcie materiałów na XX sesję SWM w dniu 27 kwietnia 2020 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu 
polityki zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Krzysztofa Walczuka 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Walczuk Krzysztof Ośrodek 
Wypoczynkowy „Tatrzańska” o wpis Ośrodka Wypoczynkowego „Zakopiec” w 
Zakopanem, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

 
14. Informacja nt. wsparcia finansowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 

Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu". 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 443/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad naboru i realizacji 
wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające 
na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi”. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania konkursu pn. „Małopolska Wieś 2020” 

skierowanego do gmin z  terenu województwa małopolskiego, ogłoszonego Uchwałą 
Nr 402/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie deklaracji 

partnera dla projektu CITIUS w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Działania 
koordynacyjne i wspierające europejskie miasta i regiony w trybie szybkiej ścieżki 
wdrażania innowacyjnych i przetestowanych rozwiązań dla potrzeb lokalnego 
transportu (miejskiego i wiejskiego) (Coordination and Support Action supporting 
European cities and regions to fast track innovative, tested solutions for local 
transport (both rural and urban)) w ramach naboru do programu HORYZONT2020. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ 
projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju 
profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i 
piersi - nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w 
PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany 
stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty 
bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektów w odpowiedzi na 

konkurs ogłoszony przez Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej 
(IŚE). 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektorów szkół i placówek 

prowadzonych przez Województwo Małopolskie do użyczenia sprzętu niezbędnego do 
realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 



 

 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 459/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przyznającej 
środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i 
rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
22. Informacja nt. modelu oraz wariantów udzielania wsparcia dla MŚP w Małopolsce z 

wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w związku z koniecznością niwelowania 
negatywnych skutków społeczno-gospodarczych epidemii wirusa SARS-cov-2 

 
23. Przyjęcie materiałów na XX Sesję SWM w dniu 27 kwietnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 
Małopolskie udziałów spółki działającej pod firmą „Koleje Małopolskie” spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu 

Kolejowego należnych Województwu Małopolskiemu w roku 2021 wraz z planem 
rzeczowo-finansowym ich wydatkowania. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji projektu 

Województwa Małopolskiego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny”, w ramach Priorytetu IX Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i 

występowania w imieniu Województwa Małopolskiego przed Transportowym Dozorem 
Technicznym. 

 
27. Informacja nt. dalszej realizacji otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska – tu 

technologia staje się biznesem”. 
 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 90/20 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury na lata 2020-2021 pn. „Mecenat Małopolski bis”. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/20 z dnia 18 lutego 2020 roku oraz 

uchwały nr 401/20 z dnia 12 marca 2020 roku Zarządu Województwa Małopolskiego w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Mecenat 
Małopolski – I edycja”. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 225/20 z dnia 18 lutego 2020 roku oraz 

uchwały nr 400/20 z dnia 12 marca 2020 roku Zarządu Województwa Małopolskiego w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolska 
Świętemu Janowi Pawłowi II”. 

 
 
 
 
 
 


