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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 294/21 

w dniu 17 czerwca 2021 r. 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 

 
3. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 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 zmiany Uchwały Nr 48/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie 
udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Województwa Małopolskiego, do składania oświadczeń 
woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo 
zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego oraz do 
składania oświadczeń woli związanych z powierzeniem danych 
osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu 
Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO 
WM. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 
Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 

10. Informacja nt. projektu „Małopolski Festiwal Smaku”. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Małopolskiego 
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława 
Frańczuka, Al. Modrzewiowa, 30-224 Kraków. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą 
Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli 

Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Małopolski 
Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 
plastycznego pn. „EKO-MOC NAUKOWCA” realizowanego w ramach 
Małopolskiej Nocy Naukowców 2021. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości  
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. 
„Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych 
Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „DZIECĘCE  DNI  SPORTU W SULISŁAWICACH” złożonego przez 
Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach gmina 
Wolbrom na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

17. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas XXIII 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego im. Henryka Łasaka. 
 

18. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia 2021 r. (do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 
Skawina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 
 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze Gminy Skawina ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
 

20. Przyjęcie materiałów na  XLII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia 2021 r. (do 
konsultacji). 
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Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 
Krzeszowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze Gminy Krzeszowice ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
 

22. Przyjęcie materiałów na  XLII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia 2021 r. (do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta 
Oświęcim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 
 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze Miasta Oświęcim ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
 

24. Przyjęcie materiałów na  XLII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia 2021 r. (do 
konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Nowy 
Targ ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze Miasto Nowy Targ ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na 
rzecz Zatrudnienia na rok 2021. 
 

27. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie brakujących 
środków finansowych w 2021 r. na realizację przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie zadania wynikającego z ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 347, z późn. zm.).  

 
28. Informacja nt. podejmowania rozstrzygnięć w zakresie przedłużania 

terminów zakończenia realizacji projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM), będących w obsłudze Departamentu Funduszy 
Europejskich oraz „kamieni milowych”, warunkujących dalszą 
realizację projektów. 
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29. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0492/17 pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw 
domowych w Gminie Biały Dunajec”. 
 

30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
RPMP.05.02.02-12-0515/17 pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów 
azbestowych z terenu Miasta Limanowa”. 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych 
w ramach Pomocy Technicznej”  w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc 
Techniczna Działanie13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 251/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 973 Żabno - 
Kozłów” 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. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1778/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Zatora, Podolsza”  
w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ 
projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 528/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo11 
(EV11)  odc. Czchów (Zapora) do m. Wróblowice” w ramach Osi 
Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna 
sieć tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 

35. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.01.02-12-0867/17 pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego  
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w Miechowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z  dnia 2 marca 2021 roku w sprawie 
ogłoszenia konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021” skierowanego do 
gmin z  terenu województwa małopolskiego. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu pn. 
„Małopolska Wieś 2021”. 
 

38. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dniu 5 lipca br. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej na 
rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych  
i wyróżnionych w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021”. 
 

39. Informacja w sprawie zgody na wprowadzenie nowego zadania do 
Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2023 (MPI) pn. 
„Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia 
Centrum Chorób Rzadkich”. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury 
w 2021 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021” oraz w ramach 
otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. 
„Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana” oraz w ramach 
otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. 
„Mecenat Małopolski – II edycja”. 
 

41.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Myślenice z przeznaczeniem na 
organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. 
„Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2021”. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki 
organizacyjno-finansowe działalności i program działania Muzeum 
Okręgowego  
w Tarnowie oraz upoważnienia do reprezentowania i składania 
oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego w tym 
zakresie. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Kazimierza Kurczaba na 
stanowisko Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
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45. Informacja w sprawie przyznania z budżetu województwa 
małopolskiego dodatkowych środków finansowych dla Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu na działania związane z zabezpieczeniem 
muru oporowego przy Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Lipniczanie dla Niepodległej złożonego przez Stowarzyszenie 
LIPNICZANIE na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty fundacji Law4Tech pn. 

„Prawo dla technologii – budowa internetowej bazy wiedzy i informacji” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia 
„Tradycja i Turystyka Stowarzyszenie im. Adama Barskiego”  
pn. „Turystyczny Złaz Szkoleniowy Szlakami św. Jana Pawła II” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Winiarzy Jury Krakowskiej pn. „Jurajski Piknik Winny” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Nowosądecki Sport pn. ,,Sport dla wszystkich organizacja treningów 
hokejowych na lodowisku w Krynicy-Zdroju i narciarstwa biegowego  
w Ptaszkowej” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego 
Michałowianka w Michałowicach pn. ,,WAKACJE NA SPORTOWO I 
WESOŁO” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach gmina Wolbrom pn. „Strój 
Krakowski  Duma i Wzór”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Biesnej pn. „Aktywizacja społeczności Gminy Łużna 
do podjęcia wspólnej inicjatywy opracowania i wydania publikacji 
poświęconej historii, tradycji i dobrym praktykom na terenie wsi Biesna 
(Gmina Łużna)”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
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podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


