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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 336/21 

w dniu 26 października 2021 r. 
 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 8 czerwca, 29 lipca,  
2 sierpnia, 3 sierpnia, 5 sierpnia, 31 sierpnia oraz 21 września 2021 r.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów z Gminami dotyczących 
udzielenia pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego z przeznaczeniem na prace budowlano – remontowe  
w remizach strażackich. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1882/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność Instytucji Zarządzającej  
i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2021 – 
Pomoc Techniczna, w ramach osi priorytetowej 13 Pomoc Techniczna 
Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Przygotowanie 
dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Centrum Chorób 
Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II” 
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 
13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Oś Priorytetowa 13. Pomoc 
Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”  
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1958/18 Zarządu 
województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.12.02.00-12-0144/18 pn. 
„Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” 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 - Projekty Regionalne. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2159/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolskie Centrum Nauki – projekt 
zintegrowany” w ramach Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, 
12.2 Infrastruktura edukacyjna w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2210/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – VeloDunajec odc. Zakopane – 
Stary Sącz z podziałem na 3 zadania” 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. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny 
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, działanie 13.3 
Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

11. Podjęcie postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania 
administracyjnego, znak: FE-I.3160.7.2020 w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich na podstawie 
umowy nr MRPO.04.03.01-12-009/11-00-XVI/50/FE/12 o dofinansowanie 
projektu pn. „Utworzenie Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej”  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. 
 

12. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.03-12-0235/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w 
gminie Dąbrowa Tarnowska.  
 

13. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.01.01-12-1120/17 pn. Montaż instalacji OZE na obszarze LGD 
Turystyczna Podkowa. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 768/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0016/20, dla 
którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi 
Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne  
w regionie, typ projektu G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19  
w placówkach pobytu całodobowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, z późn. zm. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0106/20, 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi 
Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne  
w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 
 

16. Informacja w sprawie zmian w realizacji projektu pn. „Zakup nowego 
oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”. 
 

17. Informacja w sprawie zmian w realizacji projektu pn. „Poprawa jakości 
świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala  
im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1”. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia nr 
X/110/TK/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Raciechowice dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 964. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021-
2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”. 
 

20. Informacja w sprawie wniosku Zarządu MARR S.A. dotyczącego zmiany 
Statutu MARR S.A. w zakresie postanowienia o przeznaczeniu zysku na 
cele statutowe. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu spółki pod firmą 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna z siedzibą  
w Krakowie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia i umieszczenie określonych w porządku obrad. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Łużna na lata 2021-2036”. 
 

23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Mikołajki Na Sportowo złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy 
Akademia Piłkarska Unia Oświęcim na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Halowy Puchar Małopolski w Tenisie złożonego przez Małopolski Związek 
Tenisowy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Prowadzenie treningów szkoleniowych futsalu dziewcząt z 
zawodniczkami klubu oraz udział w Kwalifikacjach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w futsalu kobiet w kategoriach U-15, U-17 i U-19” 
złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy Pogorzanka Pogorzyce na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „W górę! Aktywne spędzanie czasu wolnego” złożonego przez Klub 
Sportowy Sportiva na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Maszerujemy i biegamy kulturę fizyczną w Małopolsce rozwijamy” 
złożonego przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy 
Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

28. Informacja w sprawie wystąpienia Towarzystwa Historycznego  
im. Szembeków z propozycjami wsparcia swoich działań finasowaniem  
z budżetu województwa małopolskiego. 

 
29. Informacja w sprawie przesunięcia wolnych środków z projektu pn. Muzea 

otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury 
pogranicza polsko-słowackiego na inne potrzeby zgłoszone przez Muzeum 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.  
 

30. Informacja w sprawie zakupu samochodu osobowo-dostawczego dla 
Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. 

 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Orawa - edukuje, promuje postaci Józefiny i Emilka Mików złożonego 
przez STOWARZYSZENIE LIPNICA WIELKA NA ORAWIE na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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32. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium 
na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program 
Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 
Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 
10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. Regionalny Program 
Stypendialny dla uczniów szczególne uzdolnionych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Warsztaty językowo-kreatywne w języku angielskim - Show Your 
Language Skills złożonego przez SEE CHANCE na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 158/21 z dnia 23 lutego 
2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek 
Organizacyjnych Województwa Małopolskiego do wykonywania czynności 
związanych z procesem centralizacji podatku VAT w Województwie 
Małopolskim. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie WM na rok 2021 r. w 
działach  010, 600, 750, 851, 852, 853. 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Nowosądeckiej Izby 
Turystycznej pn. „Łączy nas turystyka” 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 
ROZWOJU ORAWY pn. „Rodzina mój sukces!” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Stowarzyszeni dla Sądeckiej Ziemi, pn.  “Bezpiecznie zimą – jestem tu dla 
Ciebie!” w zakresie Ratownictwa i ochrony ludności, złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Warto Być 
Razem pn. ,,Mistrzostwa Polski w Goalball Turniej Finałowy 2021” 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 Stowarzyszenia Przyjaciół 
Małego Podegrodzia pn. Śladami Lachów i Górali – spotkanie 
międzypokoleniowe, 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. 

 
 


