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 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 324/21 

w dniu 23 września 2021 r. 
ul. Zacisze 5, 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 09:00 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku 

obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 22 kwietnia 2021 r. oraz 

24 sierpnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów 
komórkowych, modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób 
prawnych. 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Turniej charytatywny o Puchar Prezesa Profesora Janusza Filipiaka” 
złożonego przez STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ WSPIERANIA 
MŁODYCH TALENTÓW 100-LAT CRACOVIA na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 660/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-
Łopuszna” 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. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Zakup taboru kolejowego do obsługi 
połączeń aglomeracyjnych” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna 
polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 
Poddziałanie 4.5.3 Regionalny niskoemisyjny transport aglomeracyjny 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

13. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu części dofinansowania przez 
Beneficjenta – Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym 
Sączu, oraz częściowo umarzająca postępowanie, znak: FE-I.3160.18.2020. 

 
14. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.11.01.02-12-00883/17 pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności 
i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”. 
 

15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
nr RPMP.11.01.01-12-0586/17 pn. „Modernizacja i adaptacja budynku 
pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci”. 
 

16. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
nr RPMP.11.01.02-12-0940/17 pn. „Przestrzenie czasu wolnego w mieście 
Proszowice – obszar sportu i rekreacji”. 
 

17. 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. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach I rundy konkursu 
nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej 
„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje 
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w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ 
projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem”. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 174/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przekazania 
dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego organizatorom 
zakładów aktywności zawodowej na dofinansowanie w 2021 roku kosztów 
działania prowadzonych przez nich zakładów aktywności zawodowej. 
 

20. Informacja w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko 
Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach. 
 

21. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego 
w Krakowie w sprawie zwiększenia dotacji dla zadania dot.: ”Zakup sprzętu 
medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie”. 
 

22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Integracja i wypoczynek osób niepełnosprawnych złożonego przez 
Stowarzyszenie "OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE" na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Nowosądeckim i Gminą Łącko, dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa 
/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową 
nr 1538K, oraz drogą gminną nr 291836K w m. Jazowsko - opracowanie 
dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. 
 

24. Informacja w sprawie wniosków złożonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego do realizacji w trybie Inicjatyw Samorządowych na 2021 r. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego 
Województwa Małopolskiego. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1073/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu limanowskiego 
Województwa Małopolskiego. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1075/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tatrzańskiego 
Województwa Małopolskiego. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1078/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
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nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu oświęcimskiego 
Województwa Małopolskiego. 
 

29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Koncert do Dni Świętego Mikołaja w Rabce-Zdroju złożonego przez 
Fundacja Widowisk Masowych na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

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

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
57. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie - konkurs on-line złożonego 
przez FUNDACJA STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

UCHWAŁY WYKONAWCZE 
  
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


