
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 5 lutego  2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 9.30 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia 
ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie 

charakter orientacyjny. 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 

stycznia 2019 r. 
 

OBSZAR P.TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁAKA WM. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019-2020 
Małopolskich Programów Regionalnych: „Konserwator”, „Firma+1”, „Zbuduj swoją 
przyszłość” oraz upoważnienia do podpisania porozumienia w sprawie realizacji tych 
Programów. 
(Ref. P. E. Klimowska-Bobula – Wicedyrektor WUP) godz. 9:35 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania upowszechnianie 
kultury fizycznej - pn.  „Małopolska na sportowo". 

          (Ref. P.D.Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 9:45 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI –  WICEMARSZAŁKA  WM. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 maja w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań 
dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 
– 2020. 
(Ref. P.J.Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 9:55 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1325/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 lipca 2018 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 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 



 

Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie 
dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 
(Pkt. 6-7 ref. P.R.Solecki – Dyr. MCP) godz. 10:00 

 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 
Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w 
regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży. 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM. 

 

8. Przyjęcie materiałów na VI Sesję SWM  w dniu 25 lutego 2019 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Moszczenica. 
(Ref. P.K.Pasiut – Dyr. KZ) godz. 10:10 

 

9. PodjęĄcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego Likwidatorowi Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Krakowie w likwidacji do wykonywania czynności związanych z procesem 
centralizacji podatku VAT w Województwie Małopolskim. 
(Pkt. 9-11 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:15 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 
rok w działach 150, 600, 853. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 
(Pkt. 12-18 ref. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 10:25 

 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2024 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

    

14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Rytro na lata 2016 - 2023,  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek 
na lata 2016 - 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2017 - 
2023, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023 oraz 
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 - 2023 do 
Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 

 



 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

15. Podjęcie postanowień w sprawie uzgodnienia: 
a) uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru  „BRODŁA-PRZEŚNICE”, 
b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Mistrzejowice - Południe”, 
c) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi 

gminnej dojazdowej C.KDD zgodnie z miejscowym planem „Zabłocie” wraz z 
budową skrzyżowania z ul. Klimeckiego oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza 
C.KDD zgodnie z miejscowym planem „Zabłocie” od skrzyżowania z ul. 
Nowohucką w Krakowie”, 

d) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada, 
 

 

16. Podjęcie postanowienia w sprawie nie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – obejmującego tereny 
położone w miejscowościach Brzyna, Jazowsko, Łącko. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Fundacji „Wypoczynek”  
w Warszawie, dla Ośrodka Sanatoryjno – Wczasowego „Hajduczek” w Krynicy - Zdrój, 
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
(Pkt. 17 - 18 ref. P.S.Grzesiak – Ambroży – Dyr.Dep.PS) godz. 10:40 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 353/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie wyboru przedstawiciela 
Województwa Małopolskiego w Radzie Partnerstwa projektu „Małopolski Tele-Anioł” 
realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
19. Informacja w sprawie planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu 

pn. „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
(Ref. P. J.Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:50 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI –  WICEMARSZAŁKA  WM. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2062/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Gminą 
Miejską Kraków umowy o współdziałaniu przy realizacji inwestycji drogowej. 
(Ref. P.M.Wojtacha – Dyr. Dep. IS) godz. 11:00 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Gdów dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na 



 

organizowaniu przez Województwo Małopolskie przewozów w ramach Autobusowych 
Linii Dowozowych. 
(Pkt. 21-24  ref. P.G.Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11:05 

 

22. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach dotyczących dystrybucji 
okresowych biletów kolejowych na obszarze Województwa Małopolskiego. 
 

23.  Informacja w sprawie kontynuacji współpracy z uczelniami wyższymi 
funkcjonującymi na obszarze Województwa Małopolskiego w ramach projektu 
Małopolska Karta Aglomeracyjna. 
 
24. Informacja w sprawie połączeń kolejowych na Sądecczyźnie podczas przebudowy 
Mostu Heleńskiego. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Prezydentem Miasta Krakowa dotyczącego przekazania 
zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776 w ramach współpracy przy realizacji 
przedsięwzięcia p.n. „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci 
wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 1 „Rozbudowa 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 776ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i 
Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa; 
zadanie nr 2 „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy”. 
(Pkt. 25-26 ref. P.M.Maj- Dyr. ZDW) godz.  11:15 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr X/68/ZDW/17 z dnia 
22.05.2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Proszowickim i Gminą 
Koszyce dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Obwodnica Koszyc”. 
 
27. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
(Pkt. 27-30  ref. P.A.Szczęch – Z-ca Dyr.  Dep. RO) godz. 11:20 

 
28.  Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Konferencja dla 
Kół Gospodyń Wiejskich „Małopolska wieś w tradycji kulinarnej” złożonego przez 
Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Święty 
Walenty tradycje lubeckie sercem gotowane, złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Lubczy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego likwidatorowi 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji. 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 



 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Album 
poświęcony w 100 – lecie odzyskania niepodległości Polski i historia budowy pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożonego przez Stowarzyszenie Nowosądecka 
Wspólnota na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 (Ref. P.K.Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11:30 

 
32. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 
 
 

 

 


