
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 329/21 
w dniu 5 października 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 2 września 2021 r. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
4. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 11 października 2021 r. 

 
5. Informacja w sprawie wyników z przeprowadzonego naboru propozycji 

projektów pozakonkursowych w trybie zgłoszenia. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zgłoszonego w trybie 

pozakonkursowym i wskazanego do objęcia procedurą identyfikacji 
projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 
Przyszłości. 

 
8. Informacja w sprawie uzupełnienia propozycji stanowiska 

negocjacyjnego Województwa Małopolskiego na temat projektu 
Kontraktu Programowego. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 560/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 13. Osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 pn. Pomoc techniczna. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie 



 

powołania Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom (z 
późn. zm.) 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania 
oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z 
realizacją przez Województwo Małopolskie zadań z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia oraz polityki społecznej. 

 
12. Informacja w sprawie wniosku Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w sprawie udzielenie 
wsparcia finansowego na modernizację gospodarki cieplnej na terenie 
Szpitala. 

 
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Moja szybkość 1000 m - na godzinę” złożonego przez 
Stowarzyszenie Tuziemcy w Ryglicach na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Spotkania aktywnych seniorów z Gminy Zakliczyn i Gminy 
Michałowice” złożonego przez Samarytańska Federacja Organizacji 
Pozarządowych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Na tropach małopolskiej historii-Zamek królewski na Wawelu” 
złożonego przez Czernichowskie Stowarzyszenie Seniorów na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
16. 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. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 539/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie 
określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego 
należnych Województwu Małopolskiemu w roku 2021 wraz z planem 
rzeczowo – finansowym ich wydatkowania. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 

X/11/ZDW/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Żabno dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1”. 

 
19. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 25 października 2021 r. 



 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/472/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2021 r., w sprawie 
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Tarnowskiego. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 

X/119/ZDW/21 z dnia 2 lipca 2021 r., pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim i Gminą Radłów, dotyczącej 
aktualizacji opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 
964 z drogą powiatową nr 1419 K w m. Wał Ruda”. 

 
21. 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. „Dostawa sprzętu komputerowego”. 

 
22. Informacja dotycząca potencjalnego członkostwa Małopolski w Sieci 

NEREUS – europejskiej sieci regionów wykorzystujących technologie 
kosmiczne. 

 
23. Informacja w sprawie przesunięcia wolnych środków z projektu pn. 

Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji 
kultury pogranicza polsko-słowackiego na inne działania realizowane 
przez instytucje kultury województwa małopolskiego. 

 
24. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej w zadaniach wieloletnich prowadzonych przez instytucje 
kultury Województwa Małopolskiego. 

 
25. Informacja w sprawie przejęcia przez Województwo Małopolskie, do 

prowadzenia jako zadanie własne, samorządowej instytucji kultury pn. 
Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, 
prowadzonej wspólnie przez Powiat Olkuski i Gminę Olkusz. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Studencki 

Festiwal Piosenki pn. „57. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie – 
konkurs on-line”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich pn. ,,Wielka Kultura przychodzi do nas” w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 



 

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty STOWARZYSZENIA 
KULTURY FIZYCZNEJ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW 100-LAT 
CRACOVIA pn. ,,Turniej charytatywny o Puchar Prezesa Profesora 
Janusza Filipiaka” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu 

Sportowego „Poprad” Rytro pn. ,, Zajęcia pozalekcyjne z Popradem 
Rytro” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


