
 

 

 

 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 311/21 

w dniu 12 sierpnia 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 1 czerwca 2021 r. 
 
3. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 
4. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2021 r. w czasie stanu 

epidemii. 
 
5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich i 

bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań. 
 
6. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego 

z realizacji zadań. 
 
7. Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 

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

Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
 
9. Bieżąca informacja o stanie realizacji umowy z Instytutem Kościuszki 

i przygotowań do CyberSec CEE Regions & Cities w Krynicy Zdroju. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 23 października 2018 

roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Opery Krakowskiej w Krakowie oraz programu jej działania. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 23 października 2018 
roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz programu jego 
działania. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 16 października 2018 

roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem oraz 
programu jego działania. 



 

 
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Małopolskie Spotkania z Piosenką Europejską XX wieku – muzyka 
i literatura złożonego przez Fundacja Kultury Ordo Cordis na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach  010, 150, 630, 710, 750, 853, 900, 
921. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi 

Departamentu Budżetu i Finansów do wykonywania czynności jako 
wierzyciel w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 
2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 

17. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.  

 
18. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dn. 30 sierpnia 2021 r.:  

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi 
dla Województwa Małopolskiego. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1456/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Zasad Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie oceny i wyboru projektów pomocy technicznej – 13 oś 
priorytetowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
20. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr 1880/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla 
projektu nr RPMP.13.01.00-12-0003/20 pn.: Działalność Instytucji 
Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 
2021 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 pn.: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1881/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla 
projektu nr RPMP.13.01.00-12-0002/20 pn.: Działalność Instytucji 
Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 
2021 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą 



 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 pn.: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia możliwości zgłaszania 

projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
23. Podjęcie postanowienia dotyczącego pozytywnego zaopiniowania 

przedsięwzięcia pn.: Budowa nowej stacji radaru meteorologicznego 
w Brzuchani,  gm. Miechów, projektowanej na działce nr 63. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminami: Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom, 
pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Bukowno, pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Olkusz oraz pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Powiatem Olkuskim w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w 
formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla 
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły w ramach zadania pn. „Doposażenie Oddziałów Rehabilitacji w 
Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły” 
w 2021 roku.  

 
25. Informacja w sprawie zwiększenia środków finansowych na udzielanie 

dotacji dla organizacji pozarządowych o charakterze lokalnym 
lub regionalnym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. „małe granty”. 

 
26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Dobre słowa, które dają nadzieję  złożonego przez stowarzyszenie 
"Virtus" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
27. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dn. 30 sierpnia 2021 r. 

(do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Szpitalowi 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu im. prof. Bogusława Frańczuka. 

 
28. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania 
statutu Małopolskiemu Szpitalowi Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu 
im. prof. Bogusława Frańczuka. 

 
29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.02.01.02-12-0973/17 pn. „Archeologiczny Atlas Małopolski. 
Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie”. 

 



 

30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
nr RPMP.12.01.02-45-0449/17 pn. „Przebudowa, rozbudowa 
i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
w Andrychowie”. 

 
31. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.04.04.03-12-0270/17 pn. „Wymiana przestarzałych kotłów 
węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach 
Bukowno, Klucze i Bolesław”. 

 
32. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.04.04.03-12-0130/17 pn. „Wymiana kotłów węglowych 
w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły 
na terenie Gminy Wolbrom realizowanego przez Gminę Wolbrom”. 

 
33. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.04.04.02-12-0128/17 pn. „Wymiana kotłów węglowych 
w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły gazowe 
i spalające biomasę na terenie Gminy Wolbrom realizowanego przez 
Gminę Wolbrom”. 

 
34. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.05.02.02-12-1126/17 pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Bochnia”. 

 
35. Informację dotyczącą wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.05.02.02-12-1140/17 pn. „Budowa Punktu selektywnej zbiórki 
odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem”. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Małopolskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2021/2022. 
 
37. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków UE/EFRR 

i budżetu województwa dla Projektu pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 – dotyczy Partnera Projektu: Małopolskiego Ośrodka 
Medycyny Pracy (MOMP). 

 
38. 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”. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kępa 

Sport pn. ,,VI Borzęcińska Dycha” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 



 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich w Roztoce Wielkiej pn. Dożynki w dolinie Roztoki złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji dla 

zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę EUROS – 
WIATR  ZE WSCHODU pn. „Uatrakcyjnienie obchodów Roku Bolesława 
Barbackiego w Nowym Sączu”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


