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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 316/21 

w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 
informacji o schematach podatkowych. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie flagi 

Województwa Małopolskiego przez Miasto Limanowa. 
 

4. 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. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiej Policealnej 
Szkole Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie na 
oddanie w użyczenie pomieszczeń Krakowskiej Medycznej Szkole 
Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Łososina Dolna na 
lata 2021-2027 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 

7. Informacja w sprawie projektu Planu Zarządzania Strategią  Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”. 
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8. Informacja o realizacji Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 
2015-2023 (stan na 30 czerwca 2021 r.). 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Kolarski Puchar Wojnicza dzieci i młodzieży 2021” złożonego 
przez Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą przy Szkole Podstawowej w 
Wielkiej Wsi na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Pierwszy Radłowski Ćwierćmaraton przełajowy - marsz Nordic 
Walking” złożonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu, 
rekreacji i turystyki "START" w Radłowie na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Turniej o puchar Brzeźnicy z maratonem zumby w tle” złożonego 
przez LKS Nadwiślanka Brzeźnica na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” złożonego przez Nowy Świat na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: „Zawody rowerowe o Puchar Bike Park Kasina - Rower dla 
każdego". Organizacja zawodów sportowych, które promują kulturę 
fizyczną w Małopolsce" złożonego przez Stowarzyszenie Nasze Beskidy 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

14. Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zakupów 
inwestycyjnych oraz likwidacji planu wydatków inwestycyjnych 
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. 

 
15. Informacja w sprawie wniosków Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika  

w Krakowie w zakresie przyznania dodatkowego dofinansowania na 
zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci. 
 

16. Informacja w sprawie wniosku Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc  
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w sprawie rezygnacji  
z realizacji zadania pn.: „Modernizacja stacji trafo na terenie MSzChPiR  
im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu” i przeniesienia środków na inne 
zadanie związane z zakupem sprzętu do rehabilitacji . 

 
17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. I ty możesz zostać Strażakiem Ochotnikiem złożonego przez 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowicach na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Stanisława 

Łukaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
Łukaszczyk Stanisław Domy Wczasowe „Halny”, dla Ośrodka Domy 
Wczasowe „Halny” w Murzasichlu, o wpis do rejestru ośrodków, w 
których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

19. Informacja w sprawie sprawozdania z czynności likwidacyjnych 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie za 
okres 01.01.2018 r. - 30.06.2021 r. 
 

20. Informacja w sprawie aktualizacji terenów wyłączonych z użytkowania 
łowieckiego. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: „Pieczone na Polu 2021” złożonego przez Chrzanów - Miasto dla 
Mieszkańców na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego Nr 902/20 z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia 
zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności 
przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w 
ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0279/17 pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii. 
 

24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.02.00-12-0039/19 pn. „Rewitalizacja w Gminie Ochotnica 
Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni 
spotkań”. 
 

25. 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. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 
Aneksu nr 3 do umowy  dzierżawy taboru kolejowego. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 

 

29. Informacja w sprawie wprowadzenia zadań „Obwodnica Wolbromia 
Etap III” oraz „Przebudowa mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. 
Jankowice” do Wieloletniej Prognozy Finansowej WM oraz 
zabezpieczenia ich finansowania. 

 
30. Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję SWM w dniu 27 września br. (do 

konsultacji) 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania „Małopolskiej Nagrody Twórczości.” 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
„Małopolskiej Nagrody Twórczości.” 

 

32. Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję SWM w dniu 27 września br. (do 
konsultacji) 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć  
i Tożsamość”. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody 
Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”. 
 

34.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do Nagrody 
Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury 
drewnianej Małopolski. 
 

35. Informacja w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie 
Województwa Małopolskiego na 2022 r. na roboty wykończeniowe – 
wykonania sztukaterii w pasie balustrady chóru muzycznego oraz 
sklepienia kościoła realizowanego przez Muzeum – Orawski Park 
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. 
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36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 497/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt.: „Nowy Start w 
Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą Nr 
892/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 
roku. 
 

37. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia dofinansowania dla 
projektu pn. Dwujęzyczny przedszkolak, realizowanego w ramach 
zadania budżetowego Departamentu Edukacji Wsparcie realizacji zadań 
wychowawczych szkoły. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad realizacji i współpracy  

w projekcie pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model 
nauczania, poddziałanie 10.1.4 RPO WM na lata 2014-2020 pomiędzy 
Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego a Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 135/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa kierownikom szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie do czynności zwykłego 
zarządu związanych z prowadzeniem szkoły lub placówki oświatowej. 
 

40. Informacja w sprawie realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w 
Tarnowie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie odwodnienia oraz 
izolacji i ocieplenia fundamentów budynku Biblioteki Pedagogicznej w 
Tarnowie Filii w Bochni’’. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Szczawnickiego Chóru 
Kameralnego pn. Koncert "Oratoria Bacha" w ramach Barokowych 
Eksploracji 2021, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Geotyda pn. 
„Mistrzostwa Polski Geotyda 2021” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 

 
 


