
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 260/21 

w dniu 23 lutego 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9.00 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach: 20, 29 października 2020 

r., 10, 26 listopada 2020 r., 17 grudnia 2020 r. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów 
i usług w Województwie Małopolskim. 
(Pkt. 3-4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 9.05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez ZWM 
pracownikom UMWM oraz WSJO do wykonywania czynności związanych 
z procesem centralizacji podatku VAT w Województwie Małopolskim. 
 

5. 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. 
(Pkt. ref. P. W. Piech - Sekretarz Województwa) godz. 9.15 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo 
Małopolskie do ogólnoeuropejskiej kampanii pn. „Tydzień z Internetem” w 
2021 roku. 
(Pkt. ref. P. J. Barski – Z-ca Dyr. Dep. DG) godz. 9.20 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie w II przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gm. Bochnia. 
(Pkt 7-11 ref. P. J. Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 9.25 
 

8. Informacja w sprawie wniosku Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc 
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu o wystąpienie przez 



 

ZWM do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w sprawie przekazania 
w użytkowanie Szpitala gruntów leśnych Skarbu Państwa. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 
drodze przetargu na czas nieoznaczony części nieruchomości przez 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w umowie użyczenia 
nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 29. 
 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
turystyki związanych z utrzymaniem i rozwojem Małopolskiego Systemu 
Informacji Turystycznej „MSIT” oraz realizacją badań ruchu turystycznego 
w Województwie Małopolskim w latach 2021-2022. 
(Pkt 12-13 ref. P. B. Stachura – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 9.45 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie przez Sądeckie Towarzystwo 
Cyklistów pn. „Sądecczyzna bezpieczny region dla rowerzystów”. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego 
„Zakopane” pn. „Małopolska Piłkarska Przedszkoliada” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. M. Główka  – p. o. Z-cy Dyr. Dep. SI) godz. 9.55 
 

15. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Mistrzostw 
Świata Weteranów w Judo oraz Mistrzostw Świata Seniorów w Judo-Kata. 
(Pkt ref. S. Czeremuga – Dyr. Dep. SI) godz. 10.00 
 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM /  

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 16-17 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 10.05 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 



 

Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 
ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA 
EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część 
konkursowa – 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. 
(Pkt ref. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 10.15 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej 
z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami wynikającej 
z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 października 2019 r., 
sygn. Akt I ACa76/19. 
(Pkt ref. 19-24 P. R. Grochal – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10.20 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki WOJNAR Sp. j. 
z siedzibą w Zakopanem, dla Willi Widokowej „Wojnar” w Zakopanem, o 
wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Agnieszki 
Tomaszewskiej-Ostrowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod 
firmą „LOTA GROUP” Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska z siedzibą 
w Warszawie, dla „Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Agnieszka 
Tomaszewska- Ostrowska” w Krynicy-Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, 
w których mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji ze środków budżetu 
Województwa Małopolskiego organizatorom zakładów aktywności 
zawodowej na dofinansowanie w 2021 roku kosztów działania 
prowadzonych przez nich zakładów aktywności zawodowej. 
 

23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Jak leczyć uzależnionych sprawców przemocy domowej - rola pracy 
korekcyjnej w zapobieganiu nawrotom picia alkoholu i używania środków 
psychoaktywnych - specjalistyczne szkolenie dla  terapeutów uzależnień 
z województwa małopolskiego złożonego przez Krakowskie 
Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 



 

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
"Dobra więź- na  teraz i po epidemii” Punkt Konsultacyjny dla rodziców 
z dziećmi zagrożonymi zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania 
substancji psychoaktywnych oraz zachowań nałogowych z terenu 
Małopolski złożonego przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów 
Uzależnień na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad naboru i realizacji wniosków 
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające 
na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi - Małopolska 
deszczówka”. 
(Pkt 25-26 P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 10.40 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1821/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla Dyrektora oraz radców 
prawnych Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. 
 

27. Informacja dotycząca współpracy Samorządu Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych WM w 2021 r. 
(Pkt ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 10.50 

 
OBSZAR P. IWONY GIBAS  – CZŁONKA ZWM  

    
28. Informacja w sprawie zwiększenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 

Olkusz w 2021 r. z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki 
Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.  
(Pkt 28-29 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 11.00 
 

29. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Biecz 
w 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festiwalu 
muzyki dawnej Kromer Festival Biecz. 
 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 

 


