
 

 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 214/20 

w dniu 15 października 2020 r. 
ul. Zacisze 5 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 

(Ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 11:05 
 

3. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu 
epidemii. 
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 11:15 
 

4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich 
i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.  
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) godz. 11:25 
 

5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 
realizacji zadań.  
(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 11:35 
 

6. Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Marta Malec-Lech - Członek ZWM / P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. 
EK) godz. 11:45 
 

7. Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM / P. Wioletta Wilimska – Dyr. 
ROPS w Krakowie) godz. 11:55 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Sekretarza Województwa do 

podejmowania wszelkich czynności związanych z likwidacją 
ruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego, 
będących wyposażeniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących 
własność Województwa Małopolskiego, które utraciły wartość 
użytkową.  



 

(Ref. P. Wojciech Piech – Sekretarz WM) godz. 12:00 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu 
Szpitalowi Ortopedyczno – Rehabilitacyjnemu im. prof. B. Frańczuka na 
oddanie  
w najem w drodze przetargu pomieszczenia w budynku nr 12 
położonym  
w Krakowie przy al. Modrzewiowej 22. 
 (Pkt 9 – 17 ref. P. Jerzy Kopeć –Dyr. Dep. SG) godz. 12:05 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu 
Szpitalowi Ortopedyczno – Rehabilitacyjnemu im. prof. B. Frańczuka na 
oddanie  
w użyczenie pomieszczenia w budynku nr 7 położonym w Krakowie 
przy  
al. Modrzewiowej 22. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminie Skrzyszów na 
dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Województwa 
Małopolskiego położoną w Skrzyszowie na cele budowlane. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 123/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla Dyrektora Departamentu 
Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Skarbu Państwa udziału we 
współwłasności nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. 
Racławickiej. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy częściowego umorzenia stawki 
czynszu netto z tytułu dzierżawy spółce Międzynarodowy Port Lotniczy 
im. Jana Pawła II Kraków- Balice sp. z o.o. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 
drodze przetargu lokalu mieszkalnego. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody Szpitalowi 
Wojewódzkiemu im. św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ na czasowe 
obniżenie stawki czynszowej netto z tytułu dzierżawy. 
 

17. Informacja w sprawie Spółek pod firmą; Uzdrowisko Krynica–Żegiestów 
S.A. i Uzdrowisko Rabka S.A. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 
Sportowego Błysk w Zedermanie pn. „Szlakiem JP II – rodzinne 
świętowanie Roku Papieskiego”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 



 

publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 18-21 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 12:35 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Piosenkarnia 
Anny Treter pn. Festiwal Twórczości Korowód, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gminy Tarnów, pn. „Festiwal Piosenki Niezłomnej i 
Niepodległej 2020”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Zielonki, pn. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na 
koncert”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM/P. EDWARDA CZESAKA - CZŁONKA 

ZWM 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Forum Współpracy dla 
Podtatrza. 
 (Pkt 22-25 ref. P. Paweł Obrzut – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 12:40 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Miejską Kraków porozumienia w sprawie 
określenia zasad współpracy w zakresie tworzenia systemu 
zintegrowanego transportu zbiorowego na terenie Metropolii 
Krakowskiej do 2023 r. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
26. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, 

wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
(Ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12:55 



 

 
27. Informacja w sprawie sprawozdania za 2019 rok z realizacji 

Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-
2022. 
(Ref. P. Dawid Konina – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 13:00 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w zakresie oceny i wyboru projektów pomocy 
technicznej – 13 oś priorytetowa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 (Ref. P. Łukasz Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 13:05 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM/P. TOMASZA URYNOWICZA – 

WICEMARSZAŁKA WM 

 
29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.04.02-12-0248/17 pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie 
Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe”. 
 (Pkt 29-39 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 13:10 
 

30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.05.02.02-12-0505/17 pn. „Program usuwania wyrobów 
azbestowych w gminie Alwernia realizowanego przez Gminę Alwernia”. 
 

31. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.02-12-0120/17 pn. „Wymiana źródeł ciepła na 
niskoemisyjne  
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Myślenice.  
 

32. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.01-12-0181/16” realizowanego przez Gminę Skawina. 
 

33. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.03-12-0151/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 
(paliwa stałe). 
 

34. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.03-12-0201/17 pn. Likwidacja niskiej emisji na terenie 
Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe 
realizowanego przez Gminę Rabka Zdrój. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg 
Wojewódzkich - budynki Obwodów Drogowych w Wolbromiu i 
Sieradzy” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w 



 

sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020 
 

36. Podjęcie postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r., znak:  
FE-I.3160.2.2019. 
 

37. Podjęcie postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., znak:  
FE-I.3160.6.2019. 
 

38. Podjęcie postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r., znak:  
FE-I.3160.10.2018.  
 

39. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.01-12-0429/17 pn. ,,Integracja transportu zbiorowego  
z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w realizacji KrOF” 
realizowanego przez Gminę Niepołomice. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa 

Sportowego „Wisła’’ Kraków pn. „Spotkanie z Mistrzem” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 40-442 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 13:35 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty UKS AB Kraków pn. 
,,Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Badmintonie” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa 
Sportowego „Wisła’’ Kraków pn. „Siatkówka z Białą Gwiazdą” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH– CZŁONKA ZWM 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1913/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2019r. w sprawie 
wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w 
przypadku ich nieobecności.  
(Pkt 43-45 ref. P. Agata Suszczyńska – Z-ca Dyr. Dep. EK) godz. 13:40 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o 



 

przyznanie grantu w związku realizacją projektu grantowego pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja 
szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne  typ A. granty na zakup sprzętu do 
nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 459/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
powołania Regionalnych Rad Branżowych w ramach projektu pn. 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 
realizowanego w ramach Działania 10.2.3 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 
 

 
 


