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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 327/21 

w dniu 30 września 2021 r. 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 12 sierpnia 2021 r.  
 

3. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
 

4. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 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 przyznania imiennej służbowej karty 

płatniczej Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Małopolskiej 
Kolumny Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. 
 

11. Informacja w sprawie zawieszenia na okres 18 miesięcy pozostałej do 
spłaty pożyczki w kwocie 2 702 479,32 zł oraz odsetek w kwocie 7 
434,35 zł udzielonej z budżetu województwa w 2018 roku 
Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Św. 
Ludwika w Krakowie. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Strategią 

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

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Narodowy Bieg Stulecia. VIII Górski Bieg Niepodległości Skawina – 
Mogilany” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"  
w Skawinie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. IV Bieg Niepodległości - Dąbrowa Tarnowska złożonego przez RUN 
TEAM DĄBROWA TARNOWSKA na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Aktywna Zabawa” złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Zabawie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
 

17. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. 

 

 
19. Informacja w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej procesu 

wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2021-2027 (RPO). 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1497/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2125/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18, 
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.03.01-12-0397/16 pn. Głęboka termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Czernichów. 

 

25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.07.01.03-12-0553/16 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, 
Karwodrza”. 
 

26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.03.03-12-0332/17 pn. Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap III realizowanego przez 
Gminę Dobczyce. 
 

27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.03.02-12-0332/16 pn. Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi 
Gorlickiej realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. 
 

28. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.05.03.02-12-0051/17 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w aglomeracji gminy Iwanowice. 

 
29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

RPMP.06.01.04-12-0082/17 pn. VeloKrynica – budowa uzdrowiskowej 
trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy –Zdroju. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 355/17  Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2017  roku  w sprawie 
przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego  
w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
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31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Województwem Podkarpackim 
dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań 
związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z POLREGIO sp. z o.o. Aneksu nr 

2 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa 
małopolskiego. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów  
z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1871/20 z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia z przewoźnikami umów, oraz 
aneksów do umów określających szczegółowe zasady przekazywania 
dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu 
stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach 
pasażerskich. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miejską 
Kraków, a Województwem Małopolskim dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w związku  
z przygotowaniem zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774”. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 353/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru 
przedstawiciela Województwa Małopolskiego w Radzie Partnerstwa 
projektu „Małopolski Tele-Anioł” realizowanego w ramach Poddziałania 
9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.) 
 

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Zachariaszada - integrujaca impreza dla osób niepełnosprawnych 
on line” złożonego przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny  
i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

38. Informacja w sprawie wniosku o zabezpieczenia środków finansowych 
na realizację zadania przebudowy i rozbudowy bud. nr 31 w zespole 
zabytkowego miasta–ogrodu w Krakowie–Kobierzynie.   

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Apollo Film sp. z o.o. dotyczącej 
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udzielenia nieodpłatnej sublicencji do filmów zrealizowanych w ramach 
programu Filmoteka Małopolska. 
 

40. Informacja w sprawie dyrektora Muzeum Archeologicznego w 
Krakowie. 
 

41. Informacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu 
Województwa Małopolskiego w 2021 r. dla Muzeum – Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na pokrycie 
kosztów związanych z pozyskaniem pojazdu strażackiego Barracuda 
GCBA 10/50 w wysokości 30 000 zł. 
 

42. Informacja w sprawie aktualizacji zakresu rzeczowego w projekcie pod 
nazwą Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku 
Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego  
w Wygiełzowie realizowanego przez Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach Poddziałania 
6.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

43. Informacja w sprawie wniosku organizatora Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej o wsparcie finansowe na 2022 rok na organizacji 
wydarzenia. 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Koncert charytatywny na rzecz dokończenia budowy hospicjum 
stacjonarnego w Tarnowie „Ewa Bem& Andrzej Jagodziński Kwartet” 
złożonego przez Fundacja „Kromka Chleba" na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Muzeum historii OSP w Łobzowie, złożonego przez OCHOTNICZA  
STRAŻ  POŻARNA  W  ŁOBZOWIE na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Muzyka Dawna w Kościele Ewangelickim złożonego przez Parafia 
Ewangelicko - Augsburska Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na 
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ 
pn. VIII Plener malarski im. Ks. Marcina Dubiela, 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 na 

rzecz integracji rozwoju i promocji gminy Korzenna KORZENIE pn. 
„Siedlce wczoraj i dziś”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
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ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 
 


