
 

 

 

 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 309/21 

w dniu 5 sierpnia 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 zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 758, 801, 851, 900, 925. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na 

rzecz Gminy Kęty oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 564/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zamiany nieruchomości z Gminą Kęty. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

Nowym Sączu przy ul. Berka Joselewicza. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1589/20 z dnia 10 

listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia woli udziału Województwa 
Małopolskiego w projekcie pn. „Małopolska – cel podróży” 
planowanego do zgłoszenia do dofinansowania w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza 
Małopolski, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej 
Gospodarki, Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska 



 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Lisiecki Bieg Mikołajów” złożonego przez Fundację Kocham Góry 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Organizacja VI Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu 
Badmintona” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy "Orły" przy 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
14. Informacja w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na 

przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci 
geotermalnej w gminie Biały Dunajec. 

 
15. Informacja w sprawie przekazania KE zaktualizowanej tabeli finansowej 

w RPO WM 2014-2020 pn. 18a Plan finansowy programu (EUR). 
 
16. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2022 – 2026. 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 644/18 z dnia 17 

kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
kompleksowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających 
przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony 
utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień objętych wykazem. 

 
18. Informacja w sprawie wniosków złożonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego do realizacji w trybie Inicjatyw Samorządowych na 2021 
r. 

 
19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Święto Owoców” złożonego przez Raciechowice 2005 na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Integracja pokoleń – Seniorów i młodzieży złożonego przez 
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA CHRYSTUSA ODKUPICIELA 
CZŁOWIEKA na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Organizacja czasu wolnego seniorów z terenu Gminy Tokarnia 



 

złożonego przez Stowarzyszenie Strefa Seniora na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. DZIEŃ SMERFA złożonego przez KLUB SPORTOWY FLIKA na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.06.01.01-12-0162/16 pn. Zabezpieczenie przed dewastacją, 
renowacja i zagospodarowanie zamku w Zatorze pod funkcję 
gastronomiczną z mini-browarem oraz wystawę muzealną o historii 
zamku książęcego i jego mieszkańców realizowanego przez Fundację 
Zamek w Zatorze  

 
24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.02.00-12-0794/17 pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych 
funkcji społecznych”. 

 
25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.02-12-0272/17 pn. „Wymiana przestarzałych kotłów 
węglowych na nowoczesne źródła ciepła zasilane gazem i biomasą w 
gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” realizowanego przez Gminę 
Klucze. 

 
26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.02-12-0113/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w 
Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i 
paliwa gazowe realizowanego przez Gminę Sucha Beskidzka. 

 
27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.04.04.02-12-0120/17 pn. „Wymiana źródeł ciepła na 
niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Myślenice”. 

 
28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.06.03.01-12-0093/18 pn. Wodny Park Adrenaliny – Wykorzystanie 
zasobów wodnych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla 
wykreowania markowego produktu turystycznego. 

 
29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr. 

RPMP.06.03.03-12-0329/17 pn. „Zagospodarowanie Zbiornika 
Klimkówka”. 

 
30. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
RPMP.05.02.02-12-0104/19, pn. „Likwidacja wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Krakowskiego”. 

 



 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1433/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania 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” złożonego przez Gminę Wieliczka, 
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. 

 
32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Wspominamy dziennikarzy...”  złożonego przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Małopolski w Krakowie 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Ksiądz Motyka w Parafii Łężkowice złożonego przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Targowisko na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. I Integracyjna Biesiada Pasjonatów i Sympatyków Lokalnej Historii - 
impreza towarzysząca Piknikowi Historycznemu „WOYNICZ 1655”, 
złożonego przez Fundacja PRO PATRIA SEMPER na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Małopolskim Instytutem Kultury w 
Krakowie w ramach projektu regionalnego pt. „MAŁOPOLSKA. 
KULTURA WRAŻLIWA. Poprawa dostępności instytucji kultury 
Województwa Małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami”. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki 

organizacyjno-finansowe działalności i program działania Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz upoważnienia do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego w tym zakresie. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Koseckiego na 
stanowisko Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia 
inwestycji pn. „Budowa instalacji klimatyzacji wraz z instalacją 
zasilającą w budynku w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1”. 

 



 

39. Informacja w sprawie możliwości ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2021 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację” – druga edycja”. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


