
 

 

 
 PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 287/21 
w dniu 25 maja 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 150, 600, 630, 710, 750, 758, 851, 
853, 855, 900, 921. 
(Pkt ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 9:05 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Tadeuszowi Zarembie - Dyrektorowi Generalnemu w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego do podpisania w imieniu 
Województwa Małopolskiego oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w celu realizacji 
inwestycji pn.: „Przebudowa i remont budynku użyteczności 
publicznej, zlokalizowanego przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie, 
wraz z remontem i przebudową wewnętrznych instalacji: wod.–kan., 
C.O. i elektrycznej”. 
(Pkt ref. P. Lidia Jagiełka-Różańska - Z-ca Dyr. Dep. DG) godz. 9:10 
 

4. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych  
w Tarnowie Sp. z o.o. 
(Pkt. 4-12 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 9:15 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania upoważnienia do umorzenia 
należności pieniężnej przypadającej Muzeum Okręgowemu w Nowym 
Sączu z tytułu najmu pomieszczeń. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 
drodze przetargu lokali mieszkalnych. 
 

7. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 21 czerwca 2021 r.:  
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 
Nowym Sączu przy ul. Berka Joselewicza. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 
 



 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2021-2036”. 
 

9. Informacja w sprawie zaangażowania Województwa w XV Forum 
Przedsiębiorców Małopolski. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1865/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie 
rozwiązania porozumienia w sprawie funkcjonowania Centrum 
Business in Małopolska „CeBiM” i współpracy w zakresie promocji 
gospodarczej Województwa Małopolskiego pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., 
Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o. o. oraz Małopolskimi 
Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o. oraz w sprawie zawarcia 
porozumienia w sprawie funkcjonowania Centrum Business in 
Małopolska „CeBiM” i współpracy w zakresie promocji gospodarczej 
Województwa Małopolskiego pomiędzy Województwem Małopolskim, 
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krakowskim 
Parkiem Technologicznym Sp. z o. o. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 471/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
zawarcia umowy w sprawie uczestnictwa Jednostek Samorządu 
Terytorialnego z Województwa Małopolskiego w projekcie „Standardy 
obsługi inwestora w Małopolsce” współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, 
gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi 
administracyjne”. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Prawo dla technologii – budowa internetowej bazy wiedzy i 
informacji” złożonego przez Law4Tech na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu 

Europy we wspinaczce sportowej (w dyscyplinie bouldering). 
(Pkt. 13-19 ref. P. Michał Główka – Z-ca Dyr. Dep. SI) godz. 9:35 
 

14. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 
Mistrzostw Świata Karate Kyokushin – Kraków 2021. 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego w Tańcach 
Latynoamerykańskich  złożonego przez Klub Sportowy Obsession  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 



 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „II Obsession Dance Festival 2021” złożonego przez Klub Sportowy 
Obsession na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Dziecięcy Festiwal Tańca” złożonego przez Klub Sportowy TK  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. ZAWODY JEŹDZIECKIE W DYSCYPLINIE „WSZECHSTRONNY 
KONKURS KONIA TURYSTYCZNEGO TREC. Klasa juniorzy i seniorzy.”, 
złożonego przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne 
„Sowiniec” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku w 
zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych 
województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich 
współzawodnictwa sportowego dzieci u i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”. 
 

20. Informacja w sprawie realizacji II edycji projektu pn. „Odkrywam 
Małopolskę” oraz kontynuacji projektu pn. „Małopolska Olimpiada 
Frekwencji” realizowanego w 2020 r. 
(Pkt. 20-21 ref. P. Beata Stachura – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 9:55 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju pn. ,,Podróże przez Pogórze” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia oferty Fundacji Aktywnej 
Integracji pn. „Proekologiczne spotkania kulturalno-edukacyjne 
"Piękne kwiaty, piękna Ziemia"" złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 10:00 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

23. Podjęcie uchwały w  sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie deklaracji partnera projektu „SYMBI - Industrial Symbiosis 
for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular 
Economy” („SΥΜΒΙ - Symbioza przemysłowa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania 



 

zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym”) w ramach programu 
INTERREG EUROPA (Europejska Współpraca Terytorialna 2014 – 2020). 
(Pkt. 23-27 ref. P. Anna Mlost – Z-ca Dyr. Dep. ZR) godz. 10:05 
 

24. Podjęcie uchwały w  sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie deklaracji partnera projektu „ITHACA – InnovaTion in 
Health And Care for All” („ITHACA – Innowacje w zdrowiu i opiece dla 
wszystkich”) w ramach programu INTERREG EUROPA (Europejska 
Współpraca Terytorialna 2014 – 2020). 
 

25. Podjęcie uchwały w  sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie deklaracji partnera projektu „CRinMA - Cultural Resources 
in the  Mountain  Areas” („CRinMA - Zasoby kulturowe na obszarach 
górskich” w ramach programu INTERREG EUROPA (Europejska 
Współpraca Terytorialna 2014 – 2020). 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2021 oraz Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2021 do Wykazu 
programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 

27. Informacja w sprawie przygotowania portalu internetowego 
dedykowanego małopolskim seniorom. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr 

X/136/ZDW/17 z dnia 12 października 2017 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Olkuskim oraz Miastem i Gminą Olkusz  
dotyczącej wspólnego przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego 
p.n. Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. 
Żurada”. 
(Pkt ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10:20 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. 
(Pkt. 29-32 ref. P. Radosław Grochal – p.o. Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 10:25 

 
30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Dzień Rodziny- Dzień Dziecka w Wojniczu złożonego przez 
"Regionalne Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.   

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sułkowicach pn. „Dzień dziecka ze strażakami” złożonej w 
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 



 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 1792/20 w sprawie 
przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres 
od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (rok obrachunkowy 2020/2021). 
(Pkt. 33-34 ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 10:40 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2362/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność 
Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 
2014-2020 w latach 2019-2020 – Pomoc Techniczna, w ramach osi 
priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji 
RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

35. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 pn. „Rozwój Szpitala Specjalistycznego  
im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i 
jakości usług medycznych” realizowanego przez Szpital 
Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
(Pkt. 35-37 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 10:50 
 

36. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.01-12-1027/17 pn. Budowa parkingów „parkuj i jedź” 
zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków – 
Miechów – Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów – Luborzyca 
realizowanego przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca. 
 

37. Informacja wydłużenia okresu realizacji projektu nr. RPMP.06.01.01-12-
0090/16 pn. „Realizacja prac restauratorskich zabytkowego Pałacu 
Królewskiego w Łobzowie wraz z adaptacją do nowych funkcji 
poddasza wraz z przygotowaniem wystawy multimedialnej” 
realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. 
 

38. Informacja w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach 
rolnych, wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
(Pkt ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11:00 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu pn. „Bony 
szkoleniowe dla pracodawców” w odpowiedzi na nabór wniosków na 
realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe 



 

możliwości” w ramach programu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i 
Technologii „Plan dla Pracy i Rozwoju”. 
(Pkt. 39-43 ref. P. Jan Gąsienica-Walczak – Dyr. WUP w Krakowie) godz. 
11:05 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu pn. „Bonus dla 
biznesu” w odpowiedzi na nabór wniosków na realizację projektów 
pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” w 
ramach programu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Plan dla 
Pracy i Rozwoju”. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu pn. „Nowoczesny 
model współpracy z pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy” w 
odpowiedzi na nabór wniosków na realizację projektów pilotażowych 
pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” w ramach programu 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Plan dla Pracy i Rozwoju”. 
 

42. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego Zespołu 
Zamiejscowego w Oświęcimiu oraz wyrażenia zgody na powołanie 
trzeciego Wicedyrektora i w konsekwencji zmianę Statutu 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 
 

43. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 21 czerwca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie. 
 

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

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów - 

listy podstawowej projektów, które zostały wybrane do dofinansowania 
w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21 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, projekty 
konkursowe wyłącznie dla powiatowych urzędów 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. 
(Pkt. 44-45 ref. P. Alina Paluchowska – Wicedyrektor WUP w Krakowie) 
godz. 11:20 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów – 
listy podstawowej projektów, które zostały wybrane do dofinansowania 



 

w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21 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, projekty 
konkursowe wyłącznie dla powiatowych urzędów 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. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie 
przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie 
grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu 
grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 2 w 
ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 
cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  typ A. granty na 
zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt. 46-54 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:30 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zasiłków pieniężnych dla 
korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/21 z dnia 23 marca 
2021 r. Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze : nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Prawo i ja – 
edukacja międzypokoleniowa” oraz powołania Komisji konkursowej do 
oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2021 r. pn. "Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. 
 



 

51. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera 
przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w 
Radziszowie. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa 
Chałubińskiego w Myślenicach. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. 
 

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. III Ekumeniczny Festiwal Muzyki i Sztuki Chrześcijańskiej 
złożonego przez Parafia Ewangelicko - Augsburska Przemienienia 
Pańskiego Nowy Sącz Stadło na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 55-56 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 11:50 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie 
współdziałania Województwa Małopolskiego, Gminy Krynica-Zdrój, 
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie i Centrum Kultury  
w Krynicy-Zdroju na rzecz rozwijania, wspierania i promowania kultury,  
z uwzględnieniem szczególnej roli Festiwalu im. Jana Kiepury w 
Krynicy-Zdroju oraz twórców i dzieł związanych z Małopolską, które 
stanowią istotny wymiar kultury narodowej. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 

 
 

 
 

 


