
 

 

  
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 245/21 
w dniu 5 stycznia 2021 r. 

 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 23 grudnia 2020 r.  

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 

Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na 
czasowe obniżenie stawki czynszowej netto z tytułu najmu części 
nieruchomości położonych w Nowym Sączu. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe obniżenie 

przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe stawki czynszowej netto z 
tytułu najmu pomieszczeń. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe obniżenie 
przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie stawki 
czynszowej netto z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Mościckiemu Centrum 

Kultury w Tarnowie na rozłożenie na raty należności z tytułu umowy 
najmu. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Młodzieżowemu 
Ośrodkowi Wychowawczemu im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej 
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części pomieszczeń. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu nieruchomości z Gminą Libiąż. 
 

10. Informacja w sprawie propozycji Prezydenta Miasta Tarnowa 
przekazania na rzecz Muzeum Okręgowego w Tarnowie części 
nieruchomości. 
 



 

11. Informacja w sprawie planu działania Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo 
Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” Sp. z o.o., w związku z 
ryzykiem utraty płynności finansowej. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji „Założeń  

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Libiąż na lata 2012-2030” 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z 
terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku małopolskiego projektu 
„Jeżdżę z głową”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 926/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Etnograficznym  
im. Seweryna Udzieli w Krakowie zmienionej uchwałą 1078/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2137/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, zmienionej uchwałą Nr 1348/20 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2020 roku. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Pawła Filipka 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Filarówka” Paweł 
Filipek, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z POLREGIO sp. z o.o. umowy 
dzierżawy taboru kolejowego. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Krynica Zdrój dotyczącej 
uregulowania kwestii związanych ze zrzeczeniem się przez Gminę 
odszkodowań za grunty Gminy przejęte na rzecz Województwa w 
ramach zadania pn. „Rozbudowa DW 791 w m. Krynica - Zdrój”. 
 

19. Podjęcie decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości nr RPOWM.MCP.01/20/02/D, 
określającej kwotę do zwrotu przez Navigator International sp. z o.o.  
z siedzibą w Lublinie, w łącznej wysokości 58 320 zł wraz z należnymi 
odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 
 

20. Podjęcie decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie  
nr RPOWM.MCP.09/20/01/D z dnia 14 września 2020 r., w przedmiocie 
określenia kwoty do zwrotu przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi 



 

Chrzanowskiej w Chrzanowie w łącznej wysokości 2 012,49 zł wraz  
z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1013/20 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-
042/19 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, projektu A: kompleksowe programy na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy - 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,tj. kwotami ryczałtowymi 
określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet 
projektu. 
 

22. 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, 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, z późn. zm. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia z dnia 9 kwietnia 2020 roku w 
sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 
RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 wniosków o dofinansowanie projektów 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek 
pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 
zawodowej, poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: 
Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju 
profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, 
szyjki macicy i piersi  - 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 z póź. zm. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów 
oraz list podstawowych projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 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 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ 
projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych 
dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku 
wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi  - 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. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


