
 

 
 

 
 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 275/21 
w dniu 15 kwietnia 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 9 lutego, 11 lutego  

i 18 marca 2021 r. 
 

3. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
(Pkt ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz Województwa) godz. 9:05 
 

4. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu 
epidemii. 
(Pkt ref. P. Agnieszka Tulej  - Z-ca Dyr. BF) godz. 9:10 
 

5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich  
i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań. 
(Pkt ref. P. Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego) 
godz. 9:15 
 

6. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 
realizacji zadań. 
(Pkt ref. P. Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego) 
godz. 9:20 
 

7. Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Pkt ref. P. Marta Malec-Lech – Członek ZWM oraz P. Dariusz Styrna - Dyr. 
Dep. EK) godz. 9:25 
 

8. Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Pkt ref. P. Łukasz Smółka - Wicemarszałek WM oraz P. W. Wilimska – Dyr. 
ROPS w Krakowie) godz. 9:30 
 
 



 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 
2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
(Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. ZR) godz. 9:40 
 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM/ 

TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
 
10. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas imprez 

rowerowych organizowanych przez Tatra Cycling Events. 
(Pkt. 10 -  14 Ref. P. M. Główka – Z-ca Dyr. SI) godz. 9:45 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„II Mistrzostwa Województwa Małopolskiego” złożonego przez 
Małopolski Związek Karate Tradycyjnego na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Cracow Dance Festival PREMIUM złożonego przez KLUB 
SPORTOWY M TEAM na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„13. Małopolski Memoriał Trenerów” złożonego przez Małopolski 
Związek Lekkiej Atletyki na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Grand Prix Polski w Sportowym Tańcu Towarzyskim złożonego przez 
KLUB SPORTOWY M TEAM na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR  P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
15. Informacja w sprawie negocjacji umowy na zakup usług promocyjnych 

przez Województwo podczas cyklu wydarzeń „Digital Dragons 2021”. 
(Pkt. 15 – 16 Ref. P. A. Bańka – Kierownik Zespołu ds. Marketingu Regionalnej 
Gospodarki) godz. 9:55  

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania 

oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy na realizację projektu pn. 
„Małopolska Noc Naukowców 2021” w ramach inicjatywy „Europejska 
Noc Naukowców” wdrażanej w Programie Ramowym Unii Europejskiej 
Horyzont 2020 oraz działań związanych z realizacją projektu.  

 
 



 

 
 
 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM/ 
P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
 
 

17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.05.02-12-0387/17 pn.: „Integracja transportu publicznego  
w Tarnowie”. 
(Pkt. 17 – 27 Ref. P. P. Knapczyk – Dyr. FE) godz.10:00 
 

18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu „Rozbudowa 
i modernizacja tras pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący 
atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego”. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 453/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, 
działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 
5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. 
zm. 

 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 98/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19, 
Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 
5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 914/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, 
działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 
Elektroniczna administracja, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. 
zm. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie 



 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19, 
Działania 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, poddziałania 2.1.1 
Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1956/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, poddziałanie 7.2.4 
Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020, z późn. zm. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1249/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 w 
ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 
Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.06.01.03-12-0050/20 pn. „Utworzenie Muzeum Palace” złożonego 
przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 
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. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP 13.02.00-12-0056/20 pn. „Przygotowanie dokumentacji dla 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej” 
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. 
 

27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.06.03.01-12-0054/17 pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy 
kompleksie zamkowo-parkowym w Zatorze wraz z przywróceniem 
funkcji rekreacyjnej i użytkowej w celu zapewnienia dogodnego 
korzystania z atrakcji historycznego Zamku oraz promocji walorów 
turystycznych regionu”. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Instytutem Hodowli i 
Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem 



 

Doświadczalnym w Grodkowicach na przeprowadzenie badań 
dotyczących: oceny polowej kolekcji roślin stanowiących historyczne 
dziedzictwo kultury rolnej Małopolski, oceny żywotności nasion i 
warunków przechowywania nasion regionalnych form uprawnych zbóż 
w banku genów „ex situ”, oceny wartości gospodarczej roślin 
białkowych stanowiących alternatywę dla pasz i żywności produkowanej 
z roślin zmodyfikowanych genetycznie, oceny doboru gatunków i 
odmian roślin uprawnych o niższym zapotrzebowaniu na wodę i bardziej 
odpornych na wysokie temperatury i suszę, możliwości ograniczenia 
wpływu skażeń środowiskowych zdeponowanych w glebach uprawnych 
Małopolski na produkty spożywcze przez wykorzystanie roślin 
fitosanitarnych i gatunków przydatnych do fitoekstrakcji metali ciężkich 
oraz wartości gospodarczej i użytkowej rodzimych gatunków roślin 
kwietnych wzbogacających krajobrazy kulturowe i rozwoju nasiennictwa 
tych roślin w gospodarstwach tradycyjnych, a także przygotowania i 
upowszechnienia informacji o prowadzonych pracach i badaniach 
obejmujących zachowanie wysokiego poziomu różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej na obszarach wiejskich i w rolnictwie 
Małopolski. 
(Pkt 28 -  29 Ref. P. A. Glixelli – Dyr. RO) godz 10:15 
 

29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Pszczółka – nasza mała, wielka przyjaciółka” złożonego przez 
stowarzyszenie Stowarzyszeni dla Sądeckiej Ziemi na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

                                                                                       
30. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie 

w 2021 roku realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadania 
Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący 
profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027. 
(Pkt 30 -  31 Ref. P. D. Konina – Z – ca Dyr. PS) godz. 10:25 
 

31. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia 2021 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na 
realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki 
zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w 
Małopolsce na lata 2020-2027. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 6 do porozumienia nr 

X/58/TK/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawartego pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Gminy Alwernia w sprawie 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 780 w trybie 
art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. 
(Pkt 32 -  36 Ref. P. K. Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW) godz. 10:35 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 9 do Porozumienia nr 

X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna, dotyczącego 
zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n.: „Budowa 



 

Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek 
południowy wzdłuż Doliny Popradu”. 

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

X/221/TK/19 z dnia 08 stycznia 2020 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Miastem i Gminą Piwniczna - Zdrój w sprawie zadania 
własnego Województwa Małopolskiego p.n.: „Budowa Zintegrowanej 
Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11” – odcinek Muszyna-Rytro. 
 

35. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 26 kwietnia 2021 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/502/21 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 
uchylenia Uchwały nr XXXIII/550/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia miastu 
Krynica Zdrój zadania własnego, zarządzania odcinkami  dróg 
wojewódzkich nr 971 i nr 981 na terenie gminy Krynica Zdrój. 

 
36. Informacja w sprawie promu międzybrzegowego „Borusowa” nr 

fabryczny 3171 rok produkcji 1989 wraz z urządzeniami brzegowymi. 
 

 
OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a  Gminą Miechów dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie w 2021 
roku. 
(Pkt 37 -  40 Ref. P. T. Kosecki – Z-ca Dyr. KD) godz. 10:50 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Olkusz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Olkusz z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki 
Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w 2021 roku. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a  Gminą Miasta Tarnowa dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie w 2021 roku. 
  

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji ARTCHATA pn. 
„Confiteor”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 



 

 


