
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 233/20 

w dniu 8 grudnia 2020 r. 
ul. Zacisze 5, 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach: 1, 8 i 27 października 

2020 r., oraz 3 i 30 listopada 2020 r. 
 
3. Informacja dotycząca zapewnienia powierzchni dla Departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. Tadeusz Zaremba – Dyr. Dep. DG) godz. 10:05 
 

4. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2020 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu części nieruchomości położonej w Wadowicach. 
(Ref. P. Jerzy Kopeć –  Dyr. Dep. SG) godz. 10:10 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Muzykalni, pn. „W domu zagrane”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 5-7 ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz. 10:15 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. RDN rozdaje choinki, złożonego przez Stowarzyszenie RDN 
Radość-Dobro-Nadzieja na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Muzyka - usłyszeć niewidzialne”, złożonego przez FUNDACJA ART 
EVOLUTION na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
 



 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
8. Informacja w sprawie opiniowania oraz uzgadniania projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa 
małopolskiego na obwody łowieckie przez podmioty wymienione 
w art. 27 ust. 8 pkt. 1 ustawy Prawo łowieckie.  
(kontynuacja dyskusji z posiedzenia ZWM w dniu: 03.12.2020 r.)  
(Pkt 8-10 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10:25 
 

9. Przyjęcie materiałów na sesję SWM: 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa małopolskiego na 
obwody łowieckie. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: Bożonarodzeniowe Warsztaty Kulinarne Online złożonego przez 
"Regionalne Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
11. Informacja w sprawie konieczności zabezpieczenia środków na 2021 

rok na realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
w ramach zadania budżetowego W/TK/13/3.3 Organizacja przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
(Kontynuacja dyskusji z posiedzenia ZWM w dniu 03.12.2020 r.) 
(Pkt 11-12 ref. P. Michał Pierzchała – Dyr. Dep. TK) godz. 10:35 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Województwem Świętokrzyskim 
dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań 
związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” w relacji Kraków – Sędziszów – Kraków. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 918/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Parki krajobrazowe na TAK – 
edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków 
Krajobrazowych Małopolski” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo 
regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej TYP A 
Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020. 
(Ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 10:45 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 357/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 
przekazania środków finansowych Szpitalowi Klinicznemu im. dr Józefa 
Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie na realizację zadań przez Wojewódzki Ośrodek 



 

Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz przez Eksperta 
Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii 
Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-
2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2014-2020 (ze zm.). 
(Ref. P. Dawid Konina – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 10:50 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/ 
P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 880/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia z dnia 25 czerwca 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.04.02-
IP.02-12-010/20 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 
Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.2 
Adaptacja do zmian, Typ projektu A: Opracowanie i wdrażanie 
kompleksowych programów typu outplacement - 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), 
w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie 
rzeczywiście ponoszonych wydatków. 
(Pkt. 15-19 ref. P. Alina Paluchowska - Wicedyrektor WUP w Krakowie) 
godz. 10:55 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Listy ocenionych projektów oraz 
Listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20 dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi 
Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr 
i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, Typ 
projektu A: Opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu 
outplacement - 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), w których koszty 
bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych 
wydatków. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2190/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.02.00-IP.02-12-
043/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 



 

lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 
Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy – 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), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie 
rzeczywiście ponoszonych wydatków. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1014/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy podstawowej 
projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-
043/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 
Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy - 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), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie 
rzeczywiście ponoszonych wydatków. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu pt.: UCZ SIĘ U MISTRZA w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Krakowski Klub Biegacza „Dystans" pn. ,, Krakowski Bieg 
Sylwestrowy” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Ref. P. Sylwia Czeremuga – Dyr. Dep. SI) godz. 11:05 
 

21. Informacja w sprawie usług e-learningowych, wstrzymanych do 
rozliczenia w ramach projektu RPMP.08.04.01-12-0023/17 „Małopolskie 
Bony Rozwojowe”, realizowanego przez MARR. 
(Ref. P. Jakub Szymański -  Dyr. ZPO) godz. 11:10 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 728/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2017 r w sprawie 
udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego 



 

kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych do podejmowania niezbędnych czynności, związanych 
z realizacją przypisanych tym jednostkom zadań w projekcie 
pozakonkursowym pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce II” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, 
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
(Pkt 22-24 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:20 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy dotacji 

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z 
zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy 
metodycznego w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia 
grantowego realizowanego w ramach projektu grantowego w trybie 
nadzwyczajnym pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli 
i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z 
przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na 
odległość”, konkurs nr POWER.02.10.00-IP.02-00-008/20, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś 
Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


