
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 322/21 
w dniu 16 września 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
 
 

 
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. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii do zmian 

regulaminu organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do Nagrody 

Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości 
kulturowej w Małopolsce. 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Siedlce wczoraj i dziś  złożonego przez Stowarzyszenia na rzecz 
integracji rozwoju i promocji gminy Korzenna KORZENIE na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. VIII Plener malarski im. Ks. Marcina Dubiela złożonego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego KLUCZ na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 



 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 

charakterze twórczym przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – 
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. 

 
13. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie, jako wspólnej instytucji kultury z 

ministrem właściwym do spraw kultury, dziedzictwa narodowego i 

sportu. 

 
14. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/455/21 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miechów z 

przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw 

Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w 

ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego. 
 

16. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 758, 853, 

921. 

 
17. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tadeuszowi 

Zarembie – Dyrektorowi Departamentu Generalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podjęcia czynności 
związanych z najmem, w tym do zawarcia umowy najmu powierzchni 
biurowej przy ul. Zacisze 7 w Krakowie na potrzeby Departamentów 
UMWM. 
 

19. Informacja dotycząca zapewnienia powierzchni dla Departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

 
20. Informacja w sprawie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego Fablok w 

Chrzanowie dotyczącego umorzenia zwrotu części dotacji w wysokości 
7 600,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

 



 

21. Informacja w sprawie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego Fablok w 
Chrzanowie dotyczącego umorzenia zwrotu dotacji w wysokości 8 
000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 

 
22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.04-12-0073/17 pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z 
podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na 
terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia – etap I” 

 
23. 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. 

 
24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

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

 
25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.03-12-0194/17 pn. Poprawa jakości powietrza na terenie 
gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domowych. 

 
26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.01-12-0204/18 pn. Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy 
Skawina – etap II realizowanego przez Gminę Skawina. 

 
27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.05.02.02-12-1133/17 pn. „Przebudowa istniejącego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała”. 

 
28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.01-12-0151/16 pn. "Rewaloryzacja, zagospodarowanie i 
adaptacja ziemnego wału artylerii dla celów turystyki kulturowej, 
edukacji i rekreacji w zabytkowym Forcie Kleparz w Krakowie". 

 
29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.01.01-12-0149/16 pn. „Wirydarze dziedzictwa 
benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów 
w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach” 
realizowanego przez Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w 
Staniątkach. 

 
30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.01.01-12-1094/17 pn. Program zwiększenia wykorzystania 
energii i poprawy jakości  powietrza  w obrębie obszarów NATURA 
2000, Powiatu Suskiego - SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA. 

 



 

31. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0749/17, pn. „Budowa Centrum Wsparcia Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin w miejscowości 
Strzeżów Drugi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 650/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w 
sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Skawiny 
Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953” w ramach Osi Priorytetowej 7 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1340/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.03-12-0041/20 pn. 
„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych” 
złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w 
Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Indywidualny 
Projekt Kluczowy. 

 
34. Informacja na temat wolnych środków finansowych i ich 

zagospodarowania na dofinansowanie projektów pozakonkursowych w 
ramach działania 13.2 Przygotowanie inwestycji strategicznych RPO 
WM 2014 – 2020 (project pipeline). 

 
35. Informacja w sprawie propozycji stanowiska negocjacyjnego 

Województwa Małopolskiego na temat projektu Kontraktu 
Programowego. 
 

36. Informacja w sprawie przebiegu konsultacji projektów uchwał Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń w 
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na 
obszarze Gminy Krzeszowice, Gminy Skawina, Gminy Niepołomice, 
Miasta Nowy Targ, Miasta Oświęcim, Gminy Rabka-Zdrój oraz Gminy 
Czarny Dunajec. 
 

37. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 

Skawina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw.  

 
38. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 



 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 

Krzeszowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 

 
39. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta 

Oświęcim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 

 
40. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Nowy 

Targ ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 

 
41. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 

Niepołomice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 

 
42. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Rabka-

Zdrój ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 

 
43. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września 2021 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny 

Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia „Porozumienia w sprawie 

ustalania zasad dotyczących planowania, organizowania i finansowania 
zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego w Metropolii 
Krakowskiej”. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z POLREGIO sp. z o.o. umowy 

dzierżawy taboru kolejowego. 
 
46. Informacja w sprawie wniosków złożonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego do realizacji w trybie Inicjatyw Samorządowych na 2021 
r. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021-2036”. 

 



 

48. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Mucharz na lata 2021-2036”. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lipnica 

Wielka na Orawie pn. Orawskie ścieżki niepodległościowe, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Sądeckiego 
Towarzystwa Cyklistów pn. "Pociąg do roweru" złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 
 

 


