
 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 177/20 
w dniu 25 czerwca 2020 r. 

ul. Zacisze 5, s. 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. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 

(Pkt ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 10:05 
 

3. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu 
epidemii. 
(Pkt ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:15 

4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich  
i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań. 
(Pkt ref. P. Łukasz Smółka - Wicemarszałek WM) godz. 10:25 

5. Informacja Koordynatora  Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z 
realizacji zadań. 
(Pkt ref. P. Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego) godz. 10:35 
 

6. Informacja nt. sytuacji finansowej instytucji kultury województwa 
małopolskiego, które wykazały ujemny wynik finansowy wskazując 
budżet WM jako źródło pokrycia, w związku ze skutkami epidemii 
COVID-19. 
(Pkt. 6-9 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:45 
 

7. Informacja nt. sytuacji finansowej instytucji kultury województwa 
małopolskiego, które wykazały ujemny wynik finansowy planując 
pokrycie ze środków zgromadzonych z lat ubiegłych jako źródło 
pokrycia, w związku ze skutkami epidemii COVID-19. 
 

8. Informacja w sprawie przeniesienia środków z zadania Udostępnianie 
zasobów dziedzictwa – Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury 
Niematerialnej w Zespole Parkowo - Dworskim w Dąbrowej na zadanie 
Udostępnianie zasobów dziedzictwa – Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa 
Ludów Karpat. 
 



 

9. Informacja w sprawie  zwiększenia  o kwotę 1,2 mln zł  środków  z 
budżetu Województwa Małopolskiego dla Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie na realizację zadania  inwestycyjnego pod 
nazwą  Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia 
działalności kulturalnej. 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
10. Podjęcie decyzji w sprawie uchylenia w całości decyzji Dyrektora 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie  
nr RPOWM.MCP.13/19/01/D, z dnia 6 grudnia 2019 r. w przedmiocie 
określenia kwoty do zwrotu przez Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z 
o.o. w łącznej wysokości 46 510,00 zł wraz z należnymi odsetkami, 
liczonymi jak dla zaległości podatkowych, i przekazania sprawy do 
ponownego rozpatrzenia Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie. 
(Pkt ref. P. Małgorzata Sztaba – p.o. Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:00 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2077/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica-
Zdrój” 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. 
(Pkt. 11-23 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:05  
 

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 uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 660/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-
Łopuszna” 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. 
 



 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 470/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 968 Lubień – 
Zabrzeż - Etap II” 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. 
 

15. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu  
nr RPMP.11.01.02-12-0904/17, pn. „Rozwój infrastruktury kultury w 
mieście Bukowno” złożonego przez Gminę Bukowno w ramach naboru  
nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast 
oddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO 
WM. 
 

16. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu  
nr RPMP.02.01.01-12-0172/19, pn. „E-jakość – zmiany w administracji  
w Gminie Bukowno” złożonego przez Gminę Bukowno w ramach 
naboru nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 Działanie 2.1 E-administracja i 
otwarte zasoby 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach RPO WM. 
 

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

 
17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.06.03.03-12-0309/17 pn. Ścieżki rowerowe oraz punkt 
turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską realizowanego przez Gminę 
Siepraw. 
 

18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.03.02-12-0468/16 pn. „Budowa wodnego placu zabaw w 
Parku Zdrojowym”. 
 

19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.05.03.02-12-0019/17 pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz  
z kanalizacją na terenie gminy Iwkowa. 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.05.02.02-12-0507/17 pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów 
azbestowych z terenu Gminy Wolbrom”. 
 

21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.02-12-0121/17 pn. „Wymiana  źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 
na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i 
Sułoszowa”. 



 

 
22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.04.02-12-0104/17 pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie 
Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na 
gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1243/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0429/17 pn. 
„Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w 
Gminie Niepołomice w relacji z KrOF” złożonego przez Gminę 
Niepołomice, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych 
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZARZĄDU WM/P. ŁUKASZA 
SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Miechów Porozumienia dotyczącego 
przystąpienia Gminy Miechów do projektu „Małopolska Karta 
Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w 
Województwie Małopolskim” w związku z uruchomieniem na terenie 
Gminy Miechów systemu komunikacji miejskiej, jako Partnera projektu 
i rozpoczęcia sprzedaży w systemie MKA usług komunikacji miejskiej w 
Miechowie. 
(Pkt. 24-28 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) 
godz. 11:25  
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 
Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Żegocina 
dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 
965. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Wadowice oraz Gminą Mucharz, 
dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Budowa trasy 
rowerowej VeloSkawa - odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba”. 
 

27. Informacja w sprawie podjęcia procedury pozbawienia kategorii dróg 
wojewódzkich drogi wojewódzkiej zlokalizowanej pomiędzy m. Lubień  
a m. Naprawa, stanowiącej starodroże drogi krajowej nr 7, zastąpionej 
nowowybudowanym odcinkiem drogi. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Sękowa dotyczącej wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 977 Tarnów – 
Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót 



 

budowlanych z podziałem na części: Część 1. Przebudowa mostu w m. 
Sękowa”. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem POLREGIO sp. z 
o.o. Aneksu nr 13 do umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie 
województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 2016 r. do 12 
grudnia 2020 r. 
(Pkt ref. P. Paweł Obrzut – p. o. Dyr. Dep. TK) godz. 11:40  
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Zróbmy to sami”, złożonego przez Fundacje Nowych Ujęć, na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:45  
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


