
 

 

 

 
 PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 343/21 
w dniu 30 listopada 2021 r. 

ul. Zacisze 5, 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 09:00 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 9 i 16 września 2021 r. oraz 

19 listopada 2021 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1401/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2021 roku, w sprawie 
wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku w latach 2022 i 2023 dla 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób 
prawnych i innych podmiotów z udziałem Województwa Małopolskiego. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia części 
nieruchomości położonej w Nowym Sączu. 

 
5. Informacja w sprawie nieruchomości wojewódzkiej położonej w Nowym 

Targu przy ul. Ludźmierskiej 34a. 
 

6. Informacja w sprawie nieruchomości w Nowym Targu – Kowańcu. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Grybów na lata 2021-2036”. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Wojnicz na lata 2021-2024”. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli wykonywania zadań 



 

obronnych w 2022 r. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2022 roku w 
zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 
oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w 
ramach tego konkursu.  

 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Gry Szkoleniowe rocznika 2008” złożonego przez FUNDACJĘ 
AKADEMIA PIŁKARSKA MAM TALENT na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Zbuduj formę przed świętami - Odbuduj formę po świętach 
złożonego przez Fundacja Kuźnia Kołodzieja na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 
określonych w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Lisia Góra na lata 
2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych 
w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

15. Informacja w sprawie wdrażania na poziomie regionalnym Krajowego 
Planu Odbudowy, w szczególności komponentu A.1.2.1 tj.: Inwestycje 
dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników 
oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. 

 
16. Informacja sprawie buforów bezpieczeństwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-
2020. 
 

17. 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. 
 



 

18. Podjęcie w sprawie zmiany Uchwały Nr 1649/21 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 
zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

19. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.20.2021.UVN 
w przedmiocie uchylenia decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2021 r., nr RPMP.8.2/6/2021 
w całości i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia składu podmiotów delegujących przedstawicieli do Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz określenia wymagań dla tych 
przedstawicieli. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 550/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie 
ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1206/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.  w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Przygotowanie dokumentacji w celu 
utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska” w ramach 
Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie 
Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 308/21 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A 
Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
z późn. zm. 
 

24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-
12-0182/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia poprzez wymianę 
źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe). 
 

25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.11.02.00-
12-0794/17 pn. Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych, 
realizowanego przez Gminę Klucze. 
 

26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.11.02.00-
12-0765/17 pn. Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. 
Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury 
w Kłaju  realizowanego przez Gminę Kłaj. 



 

27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.12.01.02-
12-0607/16 pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia 
Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”. 
 

28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.03.01-
12-0056/18 pn. Stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów regionu opartych o Zbiornik Wodny Świnna Poręba.  
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1002/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zawarcia 
umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Małopolskiego dla gmin z terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku 
zadania pn. „Małopolskie tężnie solankowe” (ze zm.). 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania w roku 2022 kosztów 

działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1298/21 z dnia 13 

września 2021 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania i 
Praw Rodziny. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady ds. Równego 
Traktowania i Praw Rodziny na lata 2021-2023. 
 

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Aktywny Mikołaj złożonego przez Fundację ,,Przeżyjmy to Razem" 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Organizacja wieczerzy wigilijnej i pomocy świątecznej dla osób 
potrzebujących z trenu Brzeska (tytuł) złożonego przez Parafia 
Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w 
Brzesku (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „"Razem w czasie Świąt"- hybrydowe spotkanie świąteczne oraz 
poczęstunek świąteczny dla osób niepełnosprawnych” złożonego przez 
BRATERSTWO NAMARKA na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
36. Informacja w sprawie zmian w realizacji zadań w Szpitalu Klinicznym 

im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 
 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Miastem Żywiec dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji 
celowej, na przygotowanie i realizację wstępnego studium 



 

planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec, celem usprawnienia 
połączenia Kraków – Żywiec”. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 244/21 z dnia 11 marca 
2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych 
przyjętych do realizacji w 2021 r., oraz zadań stanowiących kontynuację 
zadań z lat poprzednich. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 6 do umowy 
nr X/115/ZDW/17 z dnia 25 września 2017 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Gminą Zawoja, Gminą Jabłonka, Gminą Czarny Dunajec, 
Gminą Nowy Targ dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ”. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy 
nr X/200/ZDW/19 z dnia 30.10.2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem i Gminą Wolbrom dotyczącej przygotowania 
zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Wolbromia Etap III – odcinek 
od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa – Aktualizacja dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych 
umożliwiających realizację inwestycji”. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy 
nr X/131/ZDW/19 z dnia 24 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta Tarnowa oraz 
Gminą Wierzchosławice przy udziale Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, 
dotyczącego współpracy przy realizacji inwestycji p.n.: „Budowa 
połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą 
Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
X/13/ZDW/21 z dnia 26 lutego 2021 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim, Gminą Tuchów, Gminą 
Rzepiennik Strzyżewski oraz Gminą Szerzyny, dotyczącej określenia 
zasad współpracy oraz wyrażenia woli udzielenia przez Województwo 
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego przy realizacji 
zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa". 

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

X/15/ZDW/21 z dnia 30 marca 2021 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Babice, w zakresie realizacji inwestycji p.n. 
„Obwodnica Babic”. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy 
X/123/ZDW/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Powiatem Bocheńskim a Gminą Bochnia w sprawie 
zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa 



 

z drogą powiatową nr 2006K Szarów-Kłaj-Proszówki”. 
 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 

X/9/ZDW/21 z dnia 4 marca 2021 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem Nowy Targ dotyczącej wspólnej realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 
bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 w m. Nowy 
Targ wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opcją 
opracowania proj. Budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

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

X/97/ZDW/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Szczurowa, dotyczącego współpracy w zakresie 
regulacji stanów prawnych nieruchomości niezbędnych do realizacji 
zadania p.n. „Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964”. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do Umowy nr 
X/61/ZDW/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Brzeźnica, Gminą Spytkowice oraz Gminą Zator, 
dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Budowa trasy 
rowerowej VeloSkawa-odcinek Podolsze-Łączany”. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do Umowy 
X/113/ZDW/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Zielonki w sprawie przygotowania zadania p.n. 
„Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 794”. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

oraz listy podstawowych projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/21 dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi 
Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia 
życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: Wsparcie dla 
tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 
3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz 
działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach 
i Typ projektu B: Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi 
do lat 3 przez dziennego opiekuna – nabór dedykowany projektom, 
których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza 
równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany 
stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), 
w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi 
metodami. 
 



 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 956/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ 
projektu A: Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) 
i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc 
w istniejących instytucjach i Typ projektu B: Tworzenie warunków dla 
rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna – 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) zmienionego Uchwałą Nr 1058/21 z dnia 20 lipca 2021 r. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz listy podstawowych projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi 
Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia 
życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: Wsparcie dla 
tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 
3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz 
działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach 
i Typ projektu B: Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi 
do lat 3 przez dziennego opiekuna – 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). 

 
OBSZAR P. JÓZEFA GAWRONA - WICEMARSZAŁKA WM 

 

52. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pilotażowego pn. 
„Bonus dla biznesu” wyłonionego w ramach naboru na projekty 
pilotażowe pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” z programu 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Plan dla Pracy i Rozwoju”. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pilotażowego pn. 

„Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności 
miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych 
narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i 
umiejętności na odległość” wyłonionego w ramach naboru na projekty 
pilotażowe pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” z programu 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Plan dla Pracy i Rozwoju”. 

 



 

54. Informacja w sprawie przystąpienia do aktualizacji Planu Gospodarki 
Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 wraz z 
planem inwestycyjnym oraz wskazaniem miejsc spełniających warunki 
magazynowania odpadów i przeprowadzeniem strategicznej oceny 
oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko. 

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZWM 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa 
Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej 
w Małopolsce w 2021 roku. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody 
Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie 
idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności 
artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. 

 
57. Informacja w sprawie możliwości przejęcia w użytkowanie przez 

samorząd województwa małopolskiego od gminy Racławice (pow. 
miechowski) willi w Janowiczkach. 
 

58. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym 
zadania inwestycyjnego pn. Prace remontowe na terenie Skansenu Wsi 
Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku wraz z 
doposażeniem ekspozycji strojów ludowych realizowanego przez 
Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. 
 

59. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Wspólne Kolędowanie w Gierczycach – cykliczny koncert 
świąteczny dla podtrzymania tradycji narodowej i świadomości 
kulturowej złożonego przez Stowarzyszenie Gospel nad Rabą na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

60. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Świąteczny czas” złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły w Laskówce Chorąskiej  na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

61. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Berdowe Muzykowaniy złożonego przez STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ KULTURY PODHALAŃSKIEJ "REGLE" na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

62. Informacja w sprawie propozycji Gminy Miejskiej Kraków dotyczącej 
zapisów projektu aneksu nr 4 do umowy pomiędzy Gminą Miejską 
Kraków i Województwem Małopolskim, zawartej w dniu 24 marca 2000 
roku w Krakowie w sprawie utworzenia wspólnej instytucji kultury 
pn. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 



 

 
63. Informacja w sprawie przejęcia przez Województwo Małopolskie do 

prowadzenia jako zadanie własne, samorządowej instytucji kultury 
pn. Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w 
Olkuszu, prowadzonej wspólnie przez Powiat Olkuski i Gminę Olkusz. 
 

64. Informacja w sprawie Aneksu nr 1 do umowy z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie prowadzenia, jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum 
Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru do bazy kandydatów na 
członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego. 

 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
66. Informacja w sprawie przyznania środków finansowych UE/EFRR 

z dodatkowej, wolnej puli dla Projektu pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy zadania Jednostki edukacji 
biorącej udział w projekcie: Małopolskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. 

 
67. Informacja w sprawie dalszej realizacji Projektu „Budowa Centrum 

Muzyki w Krakowie”. 
 
68. Informacja w sprawie bieżącej realizacji Projektu „Małopolskie Centrum 

Nauki – projekt zintegrowany” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
69. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotów świadczących 

kompleksowe usługi związane z emisją obligacji Województwa 
Małopolskiego. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2021 r. 

w działach  600, 630, 710, 750, 758, 801, 853, 900, 921. 
 
 



 

UCHWAŁY WYKONAWCZE 
  
72. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Speed-ball 

Polska pn. ,,Puchar Małopolski w Speed-Ballu” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

73. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowy Klub Sportowy 
Targowianka pn. ,,Mikołaj w Targowiance” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

74. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Jurajskiej Izby Gospodarczej 
pn. „Impreza mikołajkowa 2021”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

75. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tarnowskiego Zrzeszenia 
Sportowego Niepełnosprawnych START pn. „I Pływacki Memoriał 
im. Andrzeja Ziembowskiego”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
76. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich 

„Radłowski Gryf” w Radłowie pn. Propagowanie dziedzictwa kulinarnego 
Ziemi Radłowskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

77. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Heligonki pod 
Kickami pn. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej (dot. IV Konkursu Heligonistów Województwa Małopolskiego) 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


