
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 331/21 

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

 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 29 września 2021 r. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia dokonania czynności 

związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji Województwa 

Małopolskiego. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny 40 szt. bezprzewodowych 

słuchawek nausznych firmy JBL TUNE BT na rzecz Fundacji Konkursu 

Patriotycznego Patria Nostra na cele upominkowe dla zwycięzców 

w konkursie Patria Nostra. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tadeuszowi 

Zarembie – Dyrektorowi Departamentu Generalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do zawarcia umowy 

użyczenia foteli i stołów  Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 

w  zamian za udostępnienie sal konferencyjnych w budynku przy ulicy 

Basztowej 22. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 370/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli Województwa Małopolskiego do pełnienia 

funkcji członka z prawem głosu oraz zastępcy członka z prawem głosu 

w Komitecie Monitorującym Program Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014 2020, zmienionej Uchwałą nr 238/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. 

 

7. Informacja w sprawie przedłużenia realizacji projektów w ramach 

Programu Interreg Europa (CRinMA, ITHACA, SYMBI).  

 



 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „IV Mistrzostwa Polski w Goalball Turniej Finałowy 2021” złożonego 

przez Stowarzyszenie Warto Być Razem na podstawie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Mistrzostwa Powiatu Olkuskiego w Judo” złożonego przez UKS 

Ukemi Judo Wolbrom na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

10. Informacja w sprawie działania Zarządu TARR S.A. zmierzające do 

scalenia dwóch kompleksów gruntów Spółki położonych w Zielonym 

Parku Przemysłowym w Wojniczu. 

 

11. Informacja w sprawie propozycji Marszałka Województwa Śląskiego 

dotyczącego nabycia udziałów spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-

Uzdrowiskowe im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia przez Województwo Małopolskie 

udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod 

firmą „Koleje Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Krakowie. 

 

13. Informacja w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki „Koleje 

Małopolskie” Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie. 

 

14. Informacja w sprawie wniosku Zarządu spółki POLREGIO sp. z o.o. do 

wspólników spółki o wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania 

pisemnego oraz podjęcie uchwały Wspólników. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania anten z odbiornikami GNSS 

oraz szaf serwerowych. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1974/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Zasad utrzymania serwisów www jednostek organizacyjnych 

Województwa Małopolskiego, Departamentów oraz wyodrębnionych 

komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego na serwerach 

Województwa Małopolskiego. 

 



 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego do roku 2025 

z perspektywą do roku 2030”. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2082/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 

powołania i zasad funkcjonowania Rady ds. EkoMałopolski. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia członkostwa w Sieci 

Dziedzictwo Kulinarne Małopolska. 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1613/20 z dnia 

18 listopada 2020 roku w sprawie powołania Rady konsultacyjnej 

ds. wspierania Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych, zmienionej 

Uchwałą nr 747/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku. 

 

22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tradycje świąteczne” 

złożonego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział 

w Tarnowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych 

na wsparcie dla gmin z najwyższym odsetkiem mieszkańców 

zaszczepionych przeciw COVID-19 nagrodzonych w ramach konkursu 

pn. „Małopolska ZAszczepiona!”. 

 

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

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Małopolskiego dla małopolskich gmin z najwyższym 

odsetkiem mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 

nagrodzonych w ramach konkursu pn. „Małopolska ZAszczepiona!” 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 493/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie 

powołania Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor 

Ochrony Zdrowia. 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 

Przyszłości. 

 

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

nr X/143/TK/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. zawartego pomiędzy Zarządem 



 

Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy Gorlice w sprawie 

przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 993 w trybie 

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Porozumienia 

nr X/204/TK/19 z dnia 27 listopada 2019 roku pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Alwernia 

dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej 

nr 780. 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły 

Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób 

działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XVI edycja, 

rok 2021. 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły 

Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych 

małopolskich organizacji pozarządowych „Kryształy Soli” – XVII edycja, 

rok 2021. 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Regionalną Fundacją Filmową 

w Rzeszowie dotyczącej udzielenia nieodpłatnej sublicencji do filmów 

zrealizowanych w ramach programu Filmoteka Małopolska. 

UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Jedynka” w Skawinie pn. ,,Narodowy Bieg Stulecia. 

VIII Górski Bieg Niepodległości Skawina – Mogilany” złożonej 

z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego 

Start Trzebinia pn. ,,Lepsze jutro, twórzmy dziś – Biegaj! Skacz! Rzucaj! 

#zacznijodlekkiej” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 

na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Beskid” 

pn. ,,Bieg Górski XRUN Biała Dama” złożonej z pominięciem otwartego 

konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 



 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty RUN TEAM DĄBROWA 

TARNOWSKA pn. ,,IV Bieg Niepodległości – Dąbrowa Tarnowska” 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Trans Media Art 

Centrum pn. „LEM_Konstelacje'21” złożonej z pominięciem otwartego 

konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

RobimyCośWięcej pn. „Koncert Świąteczny”, złożonej z pominięciem 

otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


