
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 170/20 

w dniu 28 maja 2020 r. 
ul. Basztowa 22 

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 10, 12 oraz 24 marca 

2020 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 2020 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 Województwa 
Małopolskiego) godz. 10:35 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru agencji ratingowej do nadania  
i aktualizacji krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności 
kredytowej (ratingu) dla Województwa Małopolskiego. 
(Pkt. 7-9 ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:45 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków zawarcia umowy 
wypłaty I transzy kredytu zawartej z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI). 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 
przypadającej Województwu Małopolskiemu. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Raba Wyżna o pomocy 



 

finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 
(Pkt. 10-11 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 11:00 
 

11. Informacja w sprawie przeniesienia środków z 2020 roku na 2021 rok  
w zadaniu Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w 
Krakowie. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności 
przypadającej Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w 
Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z tytułu najmu pomieszczeń. 
(Pkt ref. P. Jerzy Kopeć - Dyr. Dep. SG) godz. 11:10 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

13. Informacja w sprawie modelu zarządzania regionalną innowacyjnością, 
w tym w szczególności inteligentnymi specjalizacjami, w ramach 
polityki spójności po 2020 roku. 
(Pkt. 13-14 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:15 
 

14. Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Małopolska Noc 
Naukowców 2020”. 
 

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

 
15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.06.03.02-12-0518/16 pn. „KURORT KRYNICA – rozwój 
infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej 
płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy - Zdroju”. 
(Pkt. 15-24 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:25 
 

16. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.03-12-0278/17 pn. Wymiana niskosprawnych źródeł 
ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów 
brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego realizowanego przez Gminę 
Gnojnik. 
 

17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.04.03-12-0109/17 pn. Ochrona środowiska naturalnego 
Gminy Mszana Dolna poprzez wymianę starych pieców węglowych na 
nowoczesne kotły w ramach RPO działanie 4.4.3. 
 

18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
PMP.04.04.02-12-0113/17  pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w 
Gminie Sucha Beskidzka poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i 
paliwa gazowe realizowanego przez Gminę Sucha Beskidzka. 
 

19. Informacja w sprawie wydłużenia realizacji projektu nr RPMP.05.02.02-



 

12-0518/17 np. Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy Mszana Dolna realizowanego przez Gminę 
Mszana Dolna. 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia realizacji projektu nr RPMP.04.04.02-
12-0116/17 pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie 
realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa. 

 
21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji dla projektu  

o nr RPMP.05.02.02-12-1133/17 pn. „Przebudowa istniejącego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała” 
realizowanego przez Gminę Skała. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19, 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa 
stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG 
w Tarnowie” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa 
obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

24. Informacja dotycząca wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.02-12-0380/17 pn. „Usprawnienie transportu między 
Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem 
zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki 
Liniowej na Kasprowy Wierch”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy z 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Małopolskim 
Ośrodkiem Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu 
realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy na rok 2020. 
(Pkt ref. P. Jarosław Raźny – Dyr. Dep. PS) godz. 11:55 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 926/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna 



 

integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z późn.zm. 
(Pkt. 26-29 ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12:00 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 286/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-
020/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 
Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A - 
kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia. 
 

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

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi 
Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach IV rundy 
konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19 dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w 
ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 
„Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 
„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. 
„Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo 
prace rozwojowe”. 
 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

30. Informacja w sprawie wprowadzenia zadań do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej WM oraz zabezpieczenia ich finansowania. 
(Pkt ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor ZDW w Krakowie) godz. 
12:15 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


