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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 301/21 

w dniu 6 lipca 2021 r. 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia ZWM w dniu 13 maja 2021 r. i 20 maja  

2021 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 903/21 z dnia 24 czerwca  

2021 r. w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie od Forum 
Gospodarcze w Krynicy sp. z o.o. usług promocyjnych w ramach szczytu 
gospodarczego Krynica Summit w Krynicy-Zdroju w dniach 1-3 września  
2021 r. 

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

„Rodzinny Rajd Rowerowy” złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w 
Skale na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „IV 
Bieg Drwala” złożonego przez LKS Burzyn na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Myślenicki Bieg Uliczny” złożonego przez Fundację Kocham Góry na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
LIOS labs - Letnia Szkoła Ekologii i Sztuki  złożonego przez Fundacja onEarth  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1530/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie 
przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Innowacyjna Małopolska” w ramach 3 Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w sprawach projektu 
na lata 2014-2020 (RPO WM) oraz upoważnienia do reprezentowania 
Województwa Małopolskiego w sprawach projektu, w tym do podpisania 
wniosku o dofinansowanie. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla  
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru właścicielskiego i Gospodarki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 414/21 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2021r. 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. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 427/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie przygotowania i złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu  pn. „Startupowa Małopolska - wsparcie 
przedsiębiorczości w regionie” w ramach 2 Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w sprawach projektu 
na lata 2014-2020 (RPO WM) oraz upoważnienia do reprezentowania 
Województwa Małopolskiego w sprawach projektu, w tym do podpisania 
wniosku o dofinansowanie. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie podpisania umowy 
partnerstwa pomiędzy Województwem Małopolskim a Partnerem wiodącym 
projektu „STOB regions –Succession and Transfer of Business in Regions” 
(„STOB regions –Sukcesja i Transfer Firm w Regionach”).  
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1427/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
woli przystąpienia przez Województwo Małopolskie do realizacji projektu 
partnerskiego zatytułowanego: „Power up your Business in Małopolska 2” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 968/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przygotowania i złożenia 
przez Województwo Małopolskie wniosku o dofinansowanie projektu 
„Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” oraz realizacji projektu w 
związku z konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podawania do publicznej 

wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono 
pomocy publicznej. 
 

16. Informacja w sprawie wniosku * o umorzenie należności pieniężnej mającej 
charakter cywilnoprawny przypadającej Województwu Małopolskiemu – 
Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości *. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej mającej 
charakter cywilnoprawny przypadającej Województwu Małopolskiemu – 
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Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości od Grantobiorcy: Sp. z o.o. z 
tytułu *. 
 

18. Informacja w sprawie wniosku * o umorzenie należności pieniężnej mającej 
charakter cywilnoprawny przypadającej Województwu Małopolskiemu – 
Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości *. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej 
mającej charakter cywilnoprawny przypadającej Województwu Małopolskiemu 
– Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości od Grantobiorcy:  P. Sp. z o.o.  
z tytułu * 
 

20. Informacja w sprawie wniosku * o umorzenie należności pieniężnej mającej 
charakter cywilnoprawny przypadającej Województwu Małopolskiemu – 
Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości * 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej 

mającej charakter cywilnoprawny przypadającej Województwu Małopolskiemu 
– Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości od Grantobiorcy:  I. Sp. z o.o.  
z  tytułu * 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Województwa Małopolskiego przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie postępowania mediacyjnego 
związanego z toczącymi się postępowaniami sądowymi przed Sądem 
Okręgowym w Krakowie,  IX Wydział Gospodarczy pod sygn. akt: IX GC 
590/19, IX GC 643/19, IX GC 652/19  z powództwa spółki Most Sp. z o.o. z 
siedzibą w Sopocie przeciwko pozwanemu Województwu Małopolskiemu – 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie o wartość przedmiotu sporu 
odpowiednio: 5.306.433,00 zł 1.540.110,00 zł, 3.363.268,00 zł. 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani 
Krystyny Walendowicz, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących 
udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym 
gospodarowaniu wodami opadowymi - „Małopolska deszczówka”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację w latach 2021 - 2022 zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Pakiet dla 
Rodziny”. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/21 wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: 
Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem 
do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz 
działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ 
projektu B: Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
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dziennego opiekuna – nabór dedykowany projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR 
(zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym 
na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są  
w całości uproszczonymi metodami. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 
RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: 
Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem 
do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz 
działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ 
projektu B: Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna – nabór dedykowany projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR 
(zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym 
na dzień ogłoszenia konkursu). 
 

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Sztuka wolności – wolność sztuki, złożonego przez Fundacja Equinum na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1969/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia 
woli zawarcia przez Województwo Małopolskie umów o partnerstwie na rzecz 
wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej”, przyjęcia treści oraz upoważnienia do 
podpisania i realizacji umowy o partnerstwie. 
 

30. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Karniowice  w gminie 
Zabierzów. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lipniczanie,  

pn. „Lipniczanie dla Niepodległej”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
 o wolontariacie. 
 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 

* Dane nie podlegają udostępnieniu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2176) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). 

 


