
 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 252/21 
w dniu 28 stycznia 2021 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: 31 grudnia 2020 r. 

oraz 5 stycznia 2021 r.  
 

3. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii. 
(Pkt ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 10:05 
 

4. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2021 r. w czasie stanu 
epidemii. 
(Pkt ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:15 
 

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

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

7. Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Pkt ref. P. Marta Malec-Lech - Członek ZWM oraz P. Dariusz Styrna – Dyr. 
Dep. EK) godz. 10:45 
 

8. Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 
(Pkt ref. P. Łukasz Smółka - Wicemarszałek WM oraz P. Wioletta Wilimska – 
Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 10:55 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia części 
nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz upoważnienia  
i udzielenia pełnomocnictwa. 
(Pkt ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 11:05 
 
 



 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska 
Pszczoła” w 2021 r. 
(Pkt ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11:10 
 

11. Podjęcie decyzji w sprawie uchylenia w całości decyzji Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie  
nr RPOWM.MCP.12/20/01/D, z dnia 19 października 2012 r. w 
przedmiocie określenia kwoty do zwrotu przez NS Konsulting sp. z o.o. 
w łącznej wysokości 9 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami, liczonymi 
jak dla zaległości podatkowych, i przekazania sprawy do ponownego 
rozpatrzenia Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w 
Krakowie. 
(Pkt. 11-12 ref. P. Małgorzata Sztaba - p.o. Z-cy Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:15 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Przygotowanie 
dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy 
Technicznej” planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym  
w ramach Działania 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych  
Oś Priorytetowa 13. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

13. Informacja w  sprawie zastosowania mechanizmu nadkontraktacji w 
ramach działania 3.4 RPO WM Rozwój i konkurencyjność małopolskich 
MŚP w celu pokrycia nieprawidłowości związanych z wdrażaniem 
instrumentów finansowych przez pośrednika finansowego 
„Konsorcjum ECDF MEGA SONIC”. 
(Pkt ref. P. Łukasz Foltyn -. Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:25 
 

14. Informacja w sprawie realizacji projektów w Poddziałaniu 6.1.5 
Regionalna sieć tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 Działanie 
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Oś Priorytetowa 6 
Dziedzictwo regionalne. 
(Pkt. 14-24 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:30 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 902/20 z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia 
zaktualizowanej listy zawierającej informację o kolejności 
przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w 
ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 



 

 
16. Informacja w sprawie wydłużania terminów realizacji projektów 

objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

17. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.11.01.02-12-0922/17 pn. „Rewitalizacja Miasta Limanowa 
poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.06.01.04-12-0082/17 pn. VeloKrynica – budowa uzdrowiskowej 
trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy -Zdroju przez Gminę Krynica 
– Zdrój. 

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

 
19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.04.02-12-0177/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Drwinia poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 
(paliwa gazowe). 

 
20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.04.03-12-0270/17 pn. Wymiana przestarzałych kotłów 
węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach 
Bukowno, Klucze i Bolesław. 
 

21. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.05.03.02-12-0051/17 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w aglomeracji gminy Iwanowice. 
 

22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
RPMP.05.03.02-12-0016/17 pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na 
obszarze Gminy Gnojnik, realizowanego przez Gminę Gnojnik. 
 

23. Informacja w sprawie 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). 
 

24. Informacja w sprawie przyjęcia zasad procedowania ze zmianami  
w projektach konkursowych wybranych z list rezerwowych przed 
podpisaniem umowy dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 
 



 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania 
umów o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. LIFE-
IP EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla 
Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, 
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w 
ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
(Pkt ref. P. Piotr Łyczko – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 11:50 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

26. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu  
pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy Jednostki 
edukacji biorącej udział w projekcie: Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krakowie. 
(Pkt ref. P. Monika Michalska-Mazgaj  – Dyr. Biura IS) godz. 11:55 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie na 2021 rok. 
(Pkt ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:00 
 

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn.: „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości 
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. 
(Pkt. 28-29 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 12:05 
 

29. Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania 
inwestycyjnego pn. Zabytki z duszą w Bartnem realizowanego przez 
Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 
 

 
 

 


