
 

 

 

PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 90/19 
w dniu 2 września 2019 r. 

ul. Zacisze 5, sala 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. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 27 czerwca 2019 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób 
prawnych. 

 (Ref. P. W. Piech – Sekretarz Województwa) godz. 10.00 
 
4. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 
zwołanego na dzień 3 września 2019 r.  
(Pkt 4-5 ref. P. J. Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.10 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa  
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki 
Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZWM  
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Polskich 

Artystów Plastyków Okręg Krakowski pn. Sympozjum – Dialog artystów 
Regionu Adżaria (Gruzja) i artystów krakowskich złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 6-9 ref. P. M. Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.20 



 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
Klasztoru Karmelitów Bosych Kraków-Śródmieście pn. Festiwal 
„Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” – koncerty  
1 października i 8 grudnia w Krakowie oraz 8 grudnia w Czernej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Przeprowadzenie warsztatów oraz zakup strojów dla zespołu 
folklorystycznego Beskidy z Dominikowic, złożonego prze 
Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru „Beskidy”, na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn.: „Góralskie akcenty na polskich uroczystościach na Litwie”, 
złożonego przez Fundację Odtworzeniową Dóbr Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ustanowiona przez Piotra Wiszniewskiego, na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: „Twórczy jestem – wiem, umiem, dam radę” złożonego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Barbara Augustyńska Czerw – Kierownik Zespołu Finansowego  
w Dep. EK). godz. 10.35 

 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA ZWM 
 
11. Informacja sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn.: „Sportowo - Edukacyjny Weekend” złożonego przez Klub Sportowy 
„Nowa Wawrzynianka” Wawrzeńczyce na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 11-14 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10.40 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w Wielkiej Wsi pn.: ,,Ping-Pong jednoczy pokolenia’’ 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Sportownia w Porębie pn.: ,,Mistrzostwa Speed-ball w Myślenicach’’ 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Powiatu Limanowskiego pn.: „Spacery historyczne  
w Powiecie Limanowskim” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 



 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1679/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0416/17 pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Wieliczka – etap II” złożonego przez Gminę Wieliczka, 
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. 
(Pkt 15 -19 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 10.50 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1209/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w 
ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 
4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1432/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-0432/17 pn. 
„Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z 
odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” złożonego przez Gminę 
Wieliczka 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. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 241/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 w 
ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 
Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

 
19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.05.01-12-0854/17 pn.: „Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem 
autobusowym”. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 316/19 Zarządu 



 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres od 1 lipca 2018 
r. do 30 czerwca 2019 r. (rok obrachunkowy 2018/2019). 
(Pkt 20-21 ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.05 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, na okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (rok 
obrachunkowy 2019/2020). 

 
22. Podjęcie postanowienia w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu  

do wniesienia odwołania z dnia 27 czerwca 2019 r., od decyzji Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr RPMP.8.2/8/2019 z dnia 6 czerwca 2019 
r., w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu przez Martę Krawczyk, 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ProBiznes Marta 
Krawczyk w Olkuszu w wysokości 4 380,00 zł wraz z należnymi 
odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 
(Ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.15 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
(Ref. P. T. Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11.25 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Olesno pn. Propagowanie tradycji 
regionalnych Małopolski na Targach Smaki Regionów w Poznaniu 28-29 
września 2019 złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Ref. P. K. Jabłoński - Kierownik Zespołu Rolnictwa w Dep. RO) godz. 11.30 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącego 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774”. 
(Pkt 25-28 ref. P. R. Górecki – Z-ca Dyr. ZDW ds. Inwestycji w Krakowie)  
godz. 11.35 
 

26. Przyjęcie materiałów na XIII Sesję SWM w dniu 30 września 2019 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Piwniczna 
Zdrój, Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna oraz Gminie Rytro 
zadania własnego Województwa pn.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras 
Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny 
Popradu”. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 780/19 z dnia 14 maja  
2019 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań 



 

inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych. 
 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 501/19 z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań przyjętych do realizacji  
w trybie Inicjatyw Samorządowych przy współudziale samorządów 
lokalnych w 2019 roku. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 
 
 
 

 
 


