
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 297/21 

w dniu 24 czerwca 2021 r. 
 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:00 
 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja nt. funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 
3. Informacja nt. realizacji budżetu WM w 2021 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. Informacja nt. realizacji pakietu edukacyjnego w ramach Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej. 

 
7. Informacja nt. realizacji pakietu społecznego w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 467/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego 
SPZOZ w Krakowie, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków. 
 

9. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dn. 5 lipca 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnów realizacji 
zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki 
Województwa Małopolskiego 2021”. 

 
10. Informacja w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad o zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 
przeznaczonych pod inwestycję drogową. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa 



 

Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury 
w 2021 roku pn. „Kultura Wrażliwa”. 
 

12. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dn. 5 lipca 2021 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa 
małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci 
narodowej i martyrologii, będących dziedzictwem narodowym 
położonym na obszarze województwa małopolskiego – w ramach 
konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci 
narodowej i martyrologii”. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Uroczyste poświęcenie nowych samochodów ratowniczych 
połączone z II Piknikiem Strażackim.” złożonego przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Wierzbanowej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia nr 
X/147/ZDW/20 zawartego w dniu 16 lipca 2020 r. pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Miastem Zakopane dotyczącego 
powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n.: 
„Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda 
Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta 
Zakopane”. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie pełnomocnictwa w zakresie 
gospodarowania ruchomościami. 
 

16. Informacja w sprawie zabezpieczenia udziału budżetu Województwa dla 
zadania „Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc. 060 
km 0+140 – 0+260”. 
 

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 uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na 
rzecz Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.  

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na 
rzecz Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego 



 

Województwa Małopolskiego.  
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1497/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2125/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18, 
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 651/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Tuchowa” 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 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 1728/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Koszyc” 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. 
 

24. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0860/17 pn. „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki.” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
25. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.01-12-0572/17 pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno-
widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w 
obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa 
Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 



 

 
26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.12.01.03-12-0614/17 pn. „Utworzenie centrum leczenia chorób 
osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu 
Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” realizowanego 
przez Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego. 
 

27. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.01.02-12-0915/17 pn. „Budowa biblioteki głównej” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.03-12-0299/17 pn. Stworzenie kompleksu rekreacyjno-
turystycznego na terenie gminy Mucharz, w otoczeniu zbiornika 
wodnego Świnna Poręba. 
 

29. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0100/19, pn. „Usuwanie azbestu z gmin Ziemi 
Gorlickiej” złożonego przez Gminę Moszczenicę w ramach naboru nr 
RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19. 
 

30. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0115/19, pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie 
wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” 
złożonego przez Gminę Szczucin w ramach naboru nr RPMP.05.02.02-
IZ.00-12-019/19. 
 

31. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.04.05.01-12-0048/20, pn. „Rozbudowa parkingu „parkuj i jedź” 
przy stacji kolejowej w Łuczycach” złożonego przez Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca w ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-
013/20. 
 

32. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.05.02-12-0369/17 pn.: „Stworzenie zintegrowanego transportu 
miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, 
parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego”. 
 

33. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.03.01-12-0397/16 pn. Głęboka termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Czernichów. 
 

34. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.06.03.02-12-0509/16 pn. KURORT KRYNICA – rozwój 
infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Bulwarów Dietla w 
Krynicy - Zdroju. 



 

 

35. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0238/17 pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe realizowanego przez Miasto i 
Gminę Szczawnica. 
 

36. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
 RPMP.04.04.01-12-1131/17 pn. Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne 
- etap II realizowanego przez Gminę Świątniki Górne. 
 

37. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.06.03.02-12-0518/16 pn. KURORT KRYNICA – rozwój 
infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej 
płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy - Zdroju. 
 

38. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr. 
RPMP.05.02.02-12-0507/17 pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów 
azbestowych z terenu Gminy Wolbrom” realizowanego przez Gminę 
Wolbrom. 
 

39. Podjęcie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności 
publicznoprawnej, znak: FE-I.3160.3.2021 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.04.05.01-12-0055/20 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 
Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona 
wschodnia” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, znajdującego się 
w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.04.05.01-12-0049/20 pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w 
miejscowości Trąbki i Biskupice w Gminie Biskupice” złożonego przez 
Gminę Biskupice, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.04.05.01-12-0053/20 pn. „Giebułtów, ul. Hermana - integracja 
transportu rowerowego z komunikacją publiczną” złożonego przez 
Gminę Wielka Wieś, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-



 

2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania  
w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi 
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 
4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. Zm. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

46. 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. 
 

47. 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. 

 
 

 
48. Informacja na temat propozycji współpracy w ramach VIII Polskiego 

Kongresu Przedsiębiorczości organizowanego w Centrum 
Kongresowym ICE w Krakowie w dniach 5-7 października 2021 r. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej. 



 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Rzymsko - 

Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie 
Tarnowskiej pn. Muzyka religijna - cykl koncertów w Kościele 
Parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Marzenia 
Górą pn. „Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne wakacje w 
górach” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 

 

 


