
 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 202/20 
w dniu 15 września 2020 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 

 

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

 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 4 września 2020 r.  
 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
3. Informacja na temat wyniku weryfikacji przebiegu naboru na bony 

rekompensacyjne dla samozatrudnionych. 
(Kontynuacja dyskusji z posiedzenia ZWM z dnia 7 września br.) 
(Ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO, P. Rafał Solecki – Dyr. MCP  
w Krakowie) godz. 10.05 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
4. Informacja nt. zadań inwestycyjnych proponowanych do 

dofinansowania  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
(Kontynuacja dyskusji z posiedzenia ZWM z dnia 7 września br.) 

     (Pkt 4-6 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.20 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytów 

zaciąganych na realizację projektów inwestycyjnych przez Muzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie 
przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 
(Pkt 7-8 ref. P. Joanna Urbanowicz - Dyr. Dep. ZR) godz. 10.40  
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 



 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów pn. „Zdrowy i 
aktywny senior” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych  w ramach konkursu. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 882/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie 
zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą 
Miejską Kraków w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej 
Kraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przygotowanie 
projektu architektonicznego  z adaptacją akustyczną dziedzińca 
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. 
(Pkt 9-12 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.45 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II                         
w Wadowicach za 2019 rok. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa 

Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne 
realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu 
krajobrazu kulturowego Małopolski w 2020 roku. 
 

12. Informacja w sprawie możliwości udzielenia wsparcia finansowego na 
przeprowadzenie adaptacji dawnego budynku plebani w Szreniawie w 
stylu dworkowym, z przeznaczeniem na izbę regionalną. 

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

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie pełnomocnictwa w zakresie 
gospodarowania ruchomościami. 
(Pkt ref. Katarzyna Węgrzyn – Madeja –Dyrektor ZDW) godz. 10.50 
 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
14. Informacja dotycząca potencjalnych możliwości realizacji roszczeń 

przez Województwo Małopolskie wobec spółki DHV Hydroprojekt 
spółka  z o.o. z/s w Warszawie o zwrot bezpodstawnie wypłaconych 
kwot. 
(Pkt 14-15 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO oraz P. Zbigniew Kot 
Likwidator MZMiUW w Krakowie) godz. 10.55 
 

15. Informacja w sprawie stanu likwidacji MZMiUW na dzień 30 lipca 2020 r.  
 



 

 
 

16.  Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dn. 28 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi 
Wojewódzkiemu im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Tarnowie. 
(Pkt 16-21 ref. Radosław Grochal – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10.40 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1955/2016 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani Anny Maciąg 
Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. 
Zbigniewa Żaka w Krakowie.  
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe 
zatrudnienie Pani Ilony Pawlickiej, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Okulistycznego w Krakowie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu 
rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w 2020 
roku związanych z ogłoszeniem wyników głosowania mieszkańców 
Małopolski na zadania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Podniesienie kwalifikacji pracowników służby zdrowia poprzez 
udział w specjalistycznym kursie "EEG biofeedback - diagnostyka i 
terapia" jako przygotowanie do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością 
intelektualną złożonego przez FUNDCJĘ POMOCY DZIECIOM HABILIS 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Leczenie i prewencja bólów kręgosłupa za pomocą treningu 
motorycznego wśród osób z województwa małopolskiego, 
wykonujących pracę siedzącą złożonego przez FUNDCJA POMOCY 
DZIECIOM HABILIS na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. Dawid Konina – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 10.55 
 

23. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.11.04.00-12-0118/18, pn. „Utworzenie Centrum Inicjatyw 



 

Gospodarczo Społecznych "KOTŁOWNIA" w Gminie Dąbrowa 
Tarnowska” złożonego przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w ramach 
naboru nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 Działanie 11.4 Rewitalizacja 
terenów poprzemysłowych w ramach RPO WM. 
(Pkt 23-30 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11.00 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2077/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica-
Zdrój” 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. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1444/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 965 Zielona-
Limanowa Etap I i 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. 
 

26. 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). 
 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM/P. TOMASZA 
URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.02-12-0173/17 pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na 
bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach 
mieszkalnych”. 
 

28. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0124/19, pn. „Demontaż, transport i utylizacja 
wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych 



 

gospodarstw domowych w Gminie Kościelisko” złożonego przez 
Gminę Kościelisko w ramach naboru nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19. 
 

29. Informacja dla Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie 
przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0232/19, pn. „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik 
Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride” złożonego przez 
Gminę Miejską Kraków w ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-
018/19. 
 

30. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.03.01.02-12-0227/19, pn. „Budowa strefy przemysłowej w 
Gorlicach przy ul. Zakole” złożonego przez Miasto Gorlice w ramach 
naboru nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-027/19. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2189/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.02.00-IP.02-12-
042/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 
Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy - 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 tj. kwotami ryczałtowymi 
określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet 
projektu z późn. zm. 
(Pkt 31-33 ref. Jan Gąsienica-Walczak, Dyr. WUP w Krakowie) godz. 11.20 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2190/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.02.00-IP.02-12-
043/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 
Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy - 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 z późn. zm. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 880/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia z dnia 25 czerwca 2020 roku w 



 

sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.04.02-
IP.02-12-010/20 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 
Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.2 
Adaptacja do zmian, Typ projektu A: Opracowanie i wdrażanie 
kompleksowych programów typu outplacement - 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. 
  
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. PONADWIEKOWA TRADYCJA - SKAWA 1907! złożonego przez 
Miejski Klub Sportowy "SKAWA" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11.25 
 

35. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji projektu  
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Szczucin na lata 2020 - 2023”. 
(Pkt 35-37 ref. P. Jacek Lach –p.o  Z-cy Dyr. Dep. SG) godz. 11.30 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu  „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Radłów na lata 2020 - 2035”. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Łososina Dolna na lata 2020 – 2023 z perspektywą do 2035 
roku”. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Dariuszowi 

Styrnie Dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do wydawania zgodny na zawieszenie 
zajęć          w przypadku zagrożenia zdrowia uczniów w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 
(Pkt ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.35 

 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 

 


