
 

 

  
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 231/20 

w dniu 1 grudnia 2020 r. 
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: 18 sierpnia 2020 r.,  

7 września 2020 r., 6 października 2020 r. oraz 13 października 2020 r.  
 

3. Informacja w sprawie wniosku organizatora Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej o dotację na 2021 na wsparcie organizacji wydarzenia. 
(Pkt. 3-6 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.05 
 

4. Informacja w sprawie prośby Muzeum Okręgowego w Tarnowie o 
wsparcie finansowe WM na zakup obrazu „Huzar węgierski na koniu” 
stanowiącego fragment wielkoformatowego płótna „Panorama 
Siedmiogrodzka”. 
 

5. Informacja w sprawie zamierzenia utworzenia „Lotniczego Parku 
Kulturowego” na terenach historycznego lotniska Kraków Rakowice - 
Czyżyny oraz terenach dawnej Twierdzy Kraków w dzielnicach XIV, XV i 
III. 
 

6. Informacja w sprawie propozycji wsparcia utworzenia instytucji kultury  
pn. Centrum Sztuki Wrażliwej, w ramach partnerstwa ze Szpitalem 
Klinicznym im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, jako wspólnej 
instytucji kultury Województwa Małopolskiego, Fundacji Budzenie Pasji 
oraz Teatru EXIT. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM/ OBSZAR  
P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Wspinaczkowi Mistrzowie z Małopolski złożonego przez 
Stowarzyszenie ZOLW na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Sylwia Czeremuga – Dyr. Dep. IS) godz. 10.15 
 



 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

8. Informacja w sprawie wniosku Zarządu spółki Polregio sp. z o.o.  
do Wspólników spółki o wyrażenie zgody na przeprowadzenie 
głosowania pisemnego oraz podjęcie uchwały Wspólników. 
(Pkt. 8-10 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.20 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności należnej za 
ustanowienie służebności przesyłu na częściach nieruchomości 
stanowiących własność Województwa Małopolskiego położonych w 
Nowym Sączu przy ulicy Młyńskiej 5. 

 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Sułkowice na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035 r.” 
 

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

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 989/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt.: „Startupowa Małopolska – wsparcie 
przedsiębiorczości w regionie” w ramach Osi Priorytetowej 3 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.2 „Promocja postaw 
przedsiębiorczych oraz potencjał IOB”, Typ projektów A promocja 
postaw przedsiębiorczych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt ref. P. Edyta Łydka – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 10.30 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz listy podstawowych 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. 
(Pkt ref. P. Alina Paluchowska - Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 10.35 

 



 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 559/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 8. Osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 pn. Rynek pracy. 
(Pkt. 13-20 ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 10.40 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Założeń dotyczących 
realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na 
lata 2021-2022 w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – 
projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD)  
na rok 2021 w ramach 8. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 
Rynek pracy. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 721/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 9. Osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny społecznie. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD)  
na rok 2021 w ramach 9. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 
Region spójny społecznie. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 722/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 10. Osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i kompetencje. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD)  
na rok 2021 w ramach 10. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 
Wiedza i kompetencje. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 859/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie propozycji 
przedsięwzięć uznanych za zgłoszone i wskazanych do objęcia 
procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  



 

pn. ,,Simiechowskie smakołyki" złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich ,,Siemiechowianki" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 21-23 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11.00 
 

22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Prezentacja zwyczajów bożonarodzeniowych w wykonaniu Koła 
Gospodyń Wiejskich "ECOBABKI" (tytuł) złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Biadolinach Radłowskich "ECOBABKI" (nazwa 
Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2307/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 
i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu 
województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Sułkowice w 
przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
(Pkt. 24-25 ref. P. Robert Górecki - Z-ca Dyr. ZDW w Krakowie ds. 
Inwestycji) godz. 11:10 
 

25. Informacja w sprawie zadania pn. „Układ uzupełniający trasę rowerową 
VeloDunajec – budowa kładki rowerowej w miejscu Zerwanego Mostu 
pomiędzy Krościenkiem nad Dunajcem a Szczawnicą”. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
(Pkt. 26-28 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.20 
 

27. Informacja w sprawie potrzeby realizacji audytu finansowo-
organizacyjnego funkcjonowania sieci szkół i placówek prowadzonych 
przez Województwo Małopolskie. 
 

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Etap ogólnopolski i finały konkursu "Lekcja historii i sztuki z 
Jackiem Kaczmarskim" 2020 (tytuł) złożonego przez Fundacja 
Underground (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


