
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 148/20 

w dniu 19 marca 2020 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

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 materiałów na XIX Sesję SWM w dniu 30 marca 2020 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Raciechowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
pn. „Wymiana systemów grzewczych w obiektach gminnych 
z olejowych na gazowe lub pompy ciepła”.  
(Pkt 2-3 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM.) godz. 10:05 

 
3. Informacja w sprawie podwyższenia kwoty kredytu planowanego do 

zaciągnięcia przez Województwo Małopolskie w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym (EBI). 
 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Partnerstwo 

dla Cyberbezpieczeństwa. 
(Pkt  4-5 ref. P. Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG.) godz. 10:15 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za 
utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu  
cyberbezpieczeństwa. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
6. Przyjęcie materiałów na XIX Sesję SWM w dniu 30 marca 2020 r.  

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Pleśna – Laureata konkursu pn. „Turystyczne Skarby 



 

Małopolski” w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość/gmina 
turystyczna” w 2019 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań 
z zakresu rozwoju i promocji oferty turystycznej Gminy Pleśna. 
(Pkt 6-8 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS.) godz. 10:25 
 

7. Przyjęcie materiałów na XIX Sesję SWM w dniu 30 marca 2020 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Wadowice z przeznaczeniem na realizację zadania 
polegającego na wykonaniu 14 dwustronnych tablic informacyjnych 
prowadzących po Szlaku Karola Wojtyły w Wadowicach w związku ze 
100-letnią rocznicą urodzin Papieża Jana Pawła II. 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach 
działalności klubu sportowego” złożonego przez Klub Sportowy EVE-
NEMENT Zakopane na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 846/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.3 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 
inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
(Pkt 9-14 ref.  P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE.) godz. 10:35 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1783/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 
dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje 
regionalne w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi 

priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura 
badawcza sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 
 



 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 658/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia  2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Babic” w ramach Osi 
Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020. 
 

13. Podjęcie decyzji w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego 
w sprawie decyzji dot. zwrotu środków europejskich, znak: FE-
I.3160.7.2019 – Gmina Miejska Kraków. 
 

14. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji dla: projektu 
nr RPMP.04.04.03-12-0201/17  „Likwidacja niskiej emisji na terenie 
Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe”. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia członkostwa oraz przyjęcia 
podmiotów do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska. 
(Ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO.) godz. 10:45 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad naboru i realizacji 
wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na 
zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami 
opadowymi.” 
(Pkt 16-17 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO.) godz. 10:50 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji 
„Pasierbieckie Pocieszenie” pn. „Pasierbieckie Ogrody” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


