
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 272/21 
w dniu 6 kwietnia 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
 
 

 

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

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumień o współpracy w 

obszarze pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia 
poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w 
województwie małopolskim pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Narodowej w Krakowie, 
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz 
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

(Pkt. 2 – 3 ref. P. Katarzyna Pasiut – Dyr. Dep. KZ ) godz. 9:05 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 

Małopolskie Porozumień dotyczących długofalowej współpracy z 
uczelniami wyższymi. 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM /P. 
TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 69/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.02.00-IP.02-12-
004/21 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, projekty 
konkursowe wyłącznie dla powiatowych urzędów 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. 



 

(Pkt 4 - 5 ref. P. Alina Paluchowska – Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 
9:10 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.02.00-IP.02-12-
005/21 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, projekty 
konkursowe wyłącznie dla powiatowych urzędów 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. 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pracowników Departamentu 

Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów 
dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych 
przez Zarząd Województwa Małopolskiego postępowań 
administracyjnych. 

(Pkt 6 – 7 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 9:15 
 
7. Podjęcie decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 23 kwietnia 2020 

r., znak: FE-I.3160.10.2020, w przedmiocie zwrotu dofinansowania 
otrzymanego ze środków europejskich i ze środków budżetu państwa 
przez Małopolską Sieć Szerokopasmową Sp. z o.o. 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Speed- ball w Senior Osadzie złożonego przez Stowarzyszenie 
Regiony Nowych Szans "Vesna" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(Pkt 8 – 11 ref. P. Dawid Konina – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 9:20 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Przejście – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof 
Komunikacyjnych oraz Przemocy pn. „Światło pamięci” złożonej w 
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Wspierania Inicjatyw Społecznych "Damy radę" pn. Kampania "Nie 
hejtuję - reaguję" Teledysk promujący właściwą postawę wśród 
świadków hejtu, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 



 

pożytku publicznego i wolontariacie. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert pn. „Odważ się 

na zdrowie” na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej w 
dziedzinie zapobiegania nadwadze i otyłości w województwie 
małopolskim w 2021 roku i powołania Komisji Konkursowej oceniającej 
oferty złożone w ramach tego konkursu. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu 

pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap III”, w 
ramach 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 

(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 9:30 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na lata 2021 – 2024 z 
perspektywą na lata 2025 – 2030”. 

(Pkt 13 – 14 ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 9:35 
 
14. Informacja w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Raciechowice. 
 
15. 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 „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych 
województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego” oraz powołania Komisji 
Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 

(Ref. P. Michał Główka – Z-ca Dyr. Dep. SI) godz. 9:40 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego 

podjęcia działań w zakresie kompleksowego zagospodarowania 
turystycznego obszarów górskich, m.in. poprzez budowę schroniska 
górskiego na Lubaniu oraz wyposażenie szlaków pieszych w schrony 
turystyczne, zapewniające turystom bezpieczeństwo w razie nagłego 
pogorszenia pogody, bądź innego zdarzenia losowego. 

(Pkt 16 – 17 ref. P. Beata Stachura – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 9:45 
 
17. Informacja w sprawie umorzenia należności Nowosądeckiemu 

Stowarzyszeniu Miłośników Kolei w Nowym Sączu z tytułu zwrotu 
części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją 
zadania publicznego pn. „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – IV 
edycja”. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 



 

18. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Brzoskwinia w gminie Zabierzów. 

(Ref. P. Anna Mlost – Z-ca Dyr. Dep. ZR) godz. 9:50 
 
OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Raba Wyżna o pomocy 
finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 

(Pkt 19 - 20 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 9:55 
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Jabłonka o pomocy finansowej 
dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 
bieżącej działalności Muzeum– Orawskiego Parku Etnograficznego w 
Zubrzycy Górnej. 
 

 
 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


