
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 251/21 

w dniu 26 stycznia 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8.30 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach: 22/23 września 2020 

r., 12, 19 i 24 listopada 2020 r. 
 

3. Informacja na temat konsultacji społecznych projektu Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2027 (środki europejskie dla Polski). 
(Pkt. ref. Dyrektorzy Dep. ZPO) godz. 8.35 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 600, 710, 758, 921. 
(Pkt. ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 9.35 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 
zamówieniu publicznym pn. „Serwis pogwarancyjny sprzętu 
komputerowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz serwis i wsparcia techniczne dla systemu 
komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego i jednostek  organizacyjnych Województwa”. 
(Pkt. ref. P. J. Barski – Z-ca Dyr. Dep. DG) godz. 9.40 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności należnej za 
ustanowienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A. w Krakowie służebności przesyłu w zakresie sieci cieplnej oraz w 
zakresie przyłącza ciepłowniczego na części nieruchomości położonej 
w Krakowie przy ulicy Babińskiego 29. 
(Pkt 5-10 ref. P. J. Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 9.45 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu 
Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie 
na wynajem w drodze przetargu. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie Krakowskiemu 

Pogotowiu Ratunkowemu nieruchomości położonej w Wieliczce. 
 



 

9. Informacja w sprawie wniosku byłych użytkowników wieczystych 
o umorzenie odsetek. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Województwo Małopolskie 

planu rzeczowo – finansowego Centrum Business in Małopolska 
(CeBiM) na 2021 rok. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
12. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dn. 22 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/163/19 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w 
przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
(Pkt. 11-13 ref. P. P. Obrzut – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 10:00 

 
13. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty przez Operatora Koleje 

Małopolskie sp. z o.o. z tytułu nieuruchomionych pociągów w III 
kwartale 2020 r. 
 

14. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Polregio 
sp. z o.o. z tytułu odwołanych pociągów oraz niedochowanego 
wskaźnika punktualności w III kwartale 2020 r. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Województwa Małopolskiego przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w 
zakresie postępowania mediacyjnego związanego z ustaleniami stron 
co do ugodowego rozwiązania umowy nr 112/1/2018/ZDW z dnia 3 
sierpnia 2018 roku, zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim – 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a firmą Promost Consulting 
Sp. z o.o. Sp. k. 
(Pkt ref. P. Katarzyna Węgrzyn – Madeja – Dyr. ZDW) godz. 10.15 
 

16. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dn. 22 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej 
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły. 
(Pkt ref. P. J. Raźny  – Dyr. Dep. PS) godz. 10.20 



 

 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2021 roku w 
zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. 
(Pkt 16-18 ref. P. M. Główka – p.o. Z-cy Dyr. Dep. SI) godz. 10.25 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach 
zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej - pn. "Małopolska na 
Sportowo".* 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.  „E-Szach Mat Covid w Małopolsce” złożonego przez 
Stowarzyszenie Szachowe "Szach-Mat" w Radomyślu Wielkim na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

20. Informacja nt. wsparcia finansowego akcji „Polski Multimedialny 
Raport Klimatyczny” i „Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021”. 
(Ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. SR) godz. 10.30 

 

 OBSZAR P. IWONY GIBAS  – CZŁONKA ZWM  

 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Lanckoroński lamus złożonego przez Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Lanckorońskiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 20-22 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 10.40 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury na lata 2021-2022 pn. „Mecenat Małopolski bis”. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury w 2021 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”. 
 

 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 
 


