
 

 

 

 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 332/21 

w dniu 14 października 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:00 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 

2. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 
3. Informacja na temat 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 na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
 
7. Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach 

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
 
8. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 25 października 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usługi badania 

sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego za rok 2021 i 

2022. 

 

9. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 25 października 2021 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 150, 600, 630, 720, 750, 758, 

801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926. 

 
10. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 25 października 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Małopolskiego. 



 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 
Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 

12. Informacja w sprawie wykonania zadań przypisanych Zarządowi 
Województwa Małopolskiego w okresie kryzysu związanego z epidemią 
COVID-19. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Zawody pływackie o Puchar Klubu Sportowego DELFIN” 
złożonego przez Klub Sportowy Delfin na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Konkurs aranżacji sań Świętego Mikołaja złożonego przez Fundację 
Widowisk Masowych na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 355/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie 
przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w 
Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia 
„Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z 
rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa dla typu 
operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe usługi  i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 65/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 
6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 



 

19. Informacja w sprawie wydłużania terminów realizacji projektów 
objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0245/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe 
realizowanego przez Gminę Wierzchosławice. 

 
21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0162/17 pn. Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w 
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Biały Dunajec. 

 
22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0206/17 pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie 
Alwernia realizowanego przez Gminę Alwernia. 

 
23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0253/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji na 
terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła 
wykorzystujące paliwa stałe realizowanego przez Miasto i Gminę 
Uzdrowiskową Muszyna. 

 
24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.01.01-12-1075/17 pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 
Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz 
Trzebinia”, Beneficjent: Gmina Nowy Targ. 

 
25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.12.01.04-12-0601/16 pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” 
realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
SP ZOZ w Krakowie. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Zielonki dotyczącej udzielenia 
przez Gminę Zielonki pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków 
chodnika. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia 

pomiędzy Miastem i Gminą Wadowice a Województwem Małopolskim, 
dotyczącego powierzenia zadania własnego Województwa 
Małopolskiego pn. „Modernizacja istniejącego szlaku pieszo-



 

rowerowego w ciągu trasy VeloSkawa” na odcinku Wadowice – 
Jaroszowice (Zbywaczówka). 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy o nr 

X/192/ZDW/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Trzebinia, dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K 
oraz drogą gminną nr G101109 K w Myślachowicach’’. 

 
29. Informacja w sprawie sprawozdania za 2020 rok z realizacji 

Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-
2022. 
 

30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Rodzina mój sukces! złożonego przez STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU ORAWY na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Wigilia dla Seniorów złożonego przez Entuzjaści Uśmiechu 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 
Domosławicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Pływam z 4MK! - edycja 2021”, złożonego przez Stowarzyszenie 
For Move Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 57/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 
powołania Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Jana Pawła II. 

 
34.  Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 25 października 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/466/21 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania 

statutu Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXV/466/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
22 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Pogotowiu 
Ratunkowemu. 

 
36. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 25 października 2021 r.: 



 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/568/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie nadania 
statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II.  
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLI/568/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 
lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jana Pawła II.  
 

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. I Międzykulturowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Na mystkowskiej 
górze” złożonego przez STOWARZYSZENIE MYSTKOWIANIE na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Śladami Lachów i Górali – spotkanie międzypokoleniowe złożonego 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Małego Podegrodzia na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Biały Miś - zakopiańska legenda! złożonego przez Stowarzyszenie 
„Łączymy pokolenia” w Kościelisku na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

41. Informacja w sprawie utworzenia Narodowego Centrum Żołnierzy 
Wyklętych im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Limanowej. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Bractwa Młodzieży 
Greckokatolickiej „SAREPTA”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło, pn. „Muzyka 
Dawna w Kościele Ewangelickim”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji PoWer pn. 

„Nasza Siła, Nasz Power” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie.  
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Samarytańskiej 
Federacja Organizacji Pozarządowych pn. „Spotkania aktywnych 
seniorów z Gminy Zakliczyn i Gminy Michałowice” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



 

 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 
 
 


