
 

 

 
 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 314/21 

w dniu 24 sierpnia 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:30 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Bieżąca informacja o stanie realizacji umowy z Instytutem Kościuszki  

i przygotowań do CyberSec CEE Regions & Cities w Krynicy Zdroju. 
 

3. Informacja nt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach 
projektu nr RPMP.03.01.01-12-0476/17 pn. Kompleksowe przygotowanie 
terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta 
Przyszłości. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

zastępowania Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Województwa 
Małopolskiego w postępowaniach karnych, w sprawach o wykroczenia 
oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji  
i Terenów Rolnych w Krakowie administrowania udziałem 251/1000 
części nieruchomości wojewódzkiej położonej w Ryczowie i jej 
udostępnienia Skarbowi Państwa – Małopolskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu w Krakowie. 
 

7. Informacja nt. wprowadzenia dodatkowych zadań drogowo-mostowych  
do Pomocy Technicznej, Działanie 13.2 Przygotowanie inwestycji 
strategicznych. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 
dla Dyrektora oraz radców prawnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. – II edycja. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o 
przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku 
wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie 



 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
11. Informacja w sprawie zwiększenia zakresu prac oraz dofinansowania  

ze środków budżetu WM zadania pn.: „Modernizacja Oddziałów 
Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz 
Oddziałem Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie sp z o.o.”. 
 

12. Informacja w sprawie wniosków Szpitala Klinicznego im. dr. J. 
Babińskiego SPZOZ w Krakowie w zakresie przyznania dodatkowego 
dofinansowania na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 
wierzyciela Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Organizacja Międzynarodowego Zjazdu Animatorów Spotkań 
Małżeńskich w Kalwarii Zebrzydowskiej (woj. małopolskie) (tytuł) 
złożonego przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPOTKAŃ 
MAŁŻEŃSKICH (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

15. Informacja nt. planowanego konkursu ofert w obszarze ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu 
ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolski wypas kulturowy  – 
ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób 
zachowania bioróżnorodności”. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu 
Województwa Małopolskiego do Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego działającej przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach. 
 

17. Informacja nt. wsparcia finansowego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Krakowie. 
 

18. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 

 
19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „PRZYSTANEK PODRZECZE - jesienny festyn integracyjny” 
złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Podrzeczu na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji 
Przyrodniczej EkoMałopolska” w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc 
Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych 



 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020.  
 

21. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-
12-0158/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę 
źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe). 
 

22. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-
12-0199/17 pn. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji 
w Gminie Cieżkowice (paliwa stałe) realizowanego przez Gminę 
Ciężkowice. 
 

23. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0100/19, pn. „Usuwanie azbestu z gmin Ziemi 
Gorlickiej”. 
 

24. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.02.02-12-0115/19, pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie 
wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”. 
 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „II Bieg Sułkowicki” złożonego przez STOWARZYSZENIE 
POMAGAMY LUDZIOM KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ KP_PL  na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „CROSSOWY PÓŁMARATON NOWOHUCKI” złożonego przez 
Fundację 4 Alternatywy na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród Województwa 
Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej „Małopolski Laur Sportu”. 
 

28. Informacja nt. wniosku Gminy Tarnów dotyczącego umorzenia zwrotu 
części dotacji w łącznej wysokości 6 000 zł wraz z należnymi 
odsetkami. 
 

29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Utworzenie zaplecza technicznego dla bazy nurkowej oraz 
podwodnego skansenu w Radłowie złożonego przez Stowarzyszenie na 
rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa 
Przyrodniczego w 2021 roku - pn. „EkoMałopolska”. 



 

 
31. Informacja w sprawie zwiększenia wkładu własnego poprzez 

przeniesienie wkładu z roku 2022 na 2021 z uwagi na przyspieszenie 
produkcji i wcześniejszy odbiór 6 szt. pojazdów, dostarczanych w 
ramach Umowy dostawy EZT z firmą Newag S.A. z dn. 26.06.2020 r. 

 
32. Informacja nt. wsparcia przez Województwo Małopolskie inicjatywy w 

postaci listu intencyjnego dla projektu pn. Teulada ubiegającego się  
o dofinansowanie w ramach Programu Ramowego UE Horyzont Europa  
na lata 2021-2027 oraz podpisania umowy o wzajemnym zachowaniu 
poufności w ramach ww. projektu. 
 

33. Informacja nt. rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy zadania 
Jednostki zdrowia biorącej udział w Projekcie: Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 
 

34. Informacja w sprawie wycofania Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej z Projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
35. Informacja w sprawie zmiany koncepcji realizacji inwestycji pn. 

Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Mszanie Dolnej. 
 

36. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko- 
Część A. 
 

37. Informacja w sprawie opiniowania propozycji zmiany regulaminu 
wynagradzania w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa 
„Nila” w Krakowie. 
 

38. Informacja w sprawie utworzenia Narodowego Centrum Żołnierzy 
Wyklętych im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Limanowej. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Kocham Góry  
pn. ,,Lisiecki Bieg Mikołajów” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia 
Raciechowice 2005 pn. „Święto Owoców” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 



 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 

 


