
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 319/21 
w dniu 9 września 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
(Ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 9:05 

 
3. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2021 r. w czasie stanu 

epidemii. 
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 9:10 

 
4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich  

i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań. 
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) godz. 9:15 

 
5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 

realizacji zadań. 
(Ref. P. Marta Malec-Lech – Członek ZWM) godz. 9:20 

 
6. Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Marta Malec-Lech - Członek ZWM / P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. 
EK) godz. 9:25 

 
7. Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach 

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Ref. P. Łukasz Smółka - Wicemarszałek WM / P. Wioletta Wilimska – Dyr. 
ROPS w Krakowie) godz. 9:30 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia 

pomocy finansowej na rzecz Gminy Chełmiec na odbudowę 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
(Ref. P. Sylwia Czeremuga – Dyr. Dep. SI) godz. 9:35 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia  umowy o współpracy Nr 

VIII/469/GK/5204/07 z dnia 14.12.2007 r. zawartej z Głównym Geodetą 
Kraju w sprawie wykorzystania „Systemu pozycjonowania 
precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnogospodarczym dla województwa 
małopolskiego” na potrzeby „Wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego 
pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”. 



 

(Ref. P. Joanna Wielgus – Geodeta Województwa Małopolskiego oraz P. 
Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG ds. Cyfryzacji Główny Informatyk Urzędu) godz. 
9:40 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących 

udzielenia pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego. 
(Ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 9:45 

 
11. Podjęcie postanowienia o zmianie postanowienia Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r., znak sprawy: 
FE-I.3160.12.2020. 

(Pkt. 11 - 27 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 9: 50 
 
12. Podjęcie decyzji w sprawie zwrotu części dofinansowania przez Gminę 

Miejską Kraków, znak: FE-I.3160.2.2021. 
 
13. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-0196/18 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 
Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
14. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.01.01-12-0562/17 pn. „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym 
Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, 
rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.01-12-0115/16 pn. Rewaloryzacja Fortu 52 ½ S „Skotniki” 
(Sidzina) poprzez remont i przebudowę dawnego bloku koszarowo-
bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną realizowanego przez 
Fundacje Pełną Życia. 

 
16. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.12.01.01-12-0186/18 pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala 
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. 

 
17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-0438/17 pn. Organizacja transportu metropolitalnego 
gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz 
budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej realizowanego przez 
Gminę Wieliczka. 

 
18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.03.01-12-0001/17 pn. Poprawa jakości usług zdrowotnych 
poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 



 

Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie realizowanego przez Szpital 
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. 

 
19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr. 

RPMP.05.03.02-12-0033/17 pn. „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w 
aglomeracji Jordanów”, Beneficjent: Miasto Jordanów. 

 
20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.05.02-12-0387/17 pn.: „Integracja transportu publicznego w 
Tarnowie”. 

 
21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.02-12-0542/16 pn. "Park Rekreacyjno – Sportowy „Złockie", 
realizowanego przez Firmę Handlową „MIKULEC” Andrzej Mikulec. 

 
22. 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”. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1251/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0075/19 pn. 
„Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka 
Wieś – etap II ” 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. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1370/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0073/19 pn. 
„Wymiana kotłów i pieców w Gminie Czernichów” złożonego przez 
Gminę Czernichów, 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.  

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 932/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0232/19 pn. 
„Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” 
wraz z budową parkingu typu Park & Ride” 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. 



 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1893/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0044/20 pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki -etap II” złożonego przez 
Gminę Zielonki, 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. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, 
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). 

 
28. Informacja w sprawie montażu finansowego dla zadania „Budowa 

obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa 
obwodnicy Niepołomic”. 

(Pkt 28 -29 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW) godz. 10:05 
 
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Katarzynie Węgrzyn-Madeja – Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie do reprezentowania Województwa Małopolskiego we 
wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniem do dofinansowania 
ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa oraz realizacją zadania 
pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa 
obwodnicy Niepołomic”. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminami z terenu województwa małopolskiego 
dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu 
terytorialnego na usuwanie skutków nawalnych deszczy. 

(Pkt. 30 - 31 ref. P. Krystian Zieliński – Zastępca Dyr. Dep. TK) godz. 10:10 
 
31. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację 

zadania polegającego na zapewnieniu drogi dojazdowej do przysiółku 
Potakówka Niżna w Gminie Kamionka Wielka, w związku z 
wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w 
wyniku ruchów osuwiskowych ziemi. 

 
32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 



 

pn. „Mecz Charytatywny – Reprezentacja Polski 35+w futsalu z 
reprezentacją LKS Jawiszowice 35+ na rzecz rozpropagowania idei 
budowy domu dla niepełnosprawnych w Jawiszowicach” złożonego 
przez Fundację im. Brata Alberta na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

(Pkt. 32 - 33 ref. P. Radosław Grochal – Zastępca Dyr. Dep. PS) godz. 10:15 
 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1736/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie 
podziału środków na realizację w 2021 roku zadania zleconego 
polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych (z 
późn. zm.). 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. 
pn. „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja” oraz powołania 
Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego 
konkursu. 

(Pkt. 34 - 37 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 10:20 
 
35. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków o przyznanie 

Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji 
dla uczniów oraz studentów pierwszego roku w zakresie aktywności 
społecznej, artystycznej, sportowej, naukowej i multidyscyplinarnych 
osiągnięć, a także studentów lat wyższych za szczególne osiągnięcia w 
zakresie aktywności społecznej, multidyscyplinarnych uzdolnień, 
artystycznej i sportowej (w roku szkolnym/akademickim 2021/2022) w 
ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego finansowanego ze 
środków własnych Województwa Małopolskiego. 

 
36. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/621/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach 
Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XL/621/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 
dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia 
uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, 
matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 z późn. zm. 

 



 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 217/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2019  roku w sprawie 
upoważnienia do podejmowania działań związanych z dysponowaniem 
środkami Funduszu Pracy. 

(Pkt. 38 - 44 ref. P. Alina Paluchowska – Wicedyr. WUP w Krakowie) godz. 
10:30 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 216/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie 
udzielenia upoważnienia do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1754/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt.: „Ucz się u Mistrza” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 714/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wróć z POWERem!” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 497/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pt.: „Nowy start w 
Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1744/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu pn. „Łap skilla!” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 316/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dwustronnej i przystąpienie do 
realizacji projektu pn. „Wspólny monitoring regionalnych polityk 
uczenia się przez całe życie”, oryginalny tytuł: „Collaborative 
Monitoring of REgional Lifelong learning Policies” (akronim projektu: 
COMORELP) w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: KA204 
Partnerstwa strategiczne dla uczenia się dorosłych w obszarze 
Edukacja dorosłych. 

 
45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Art Meeting Tomaszowice 2021 – Arka Nadziei Artystów złożonego 
przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

(Pkt 45 - 47 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 10:35 



 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Okręgowym w 
Tarnowie. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Archeologicznym w 
Krakowie. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Koło 

Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie pn. „Integracja seniorów – spotkanie 
dwóch kultur” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Dep. PS)  

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


