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         PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 37/19 

w dniu 19 marca 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 
 

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 ZWM w dniu 19 lutego 2019 r. 
 

OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1516/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia poręczenia 
spłaty kredytu pomostowego zaciąganego na realizację zadania inwestycyjnego 
przez Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca 
Górna. 

(Pkt 3 – 4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.00 
 
4. Informacja nt. udzielenia pożyczki dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP 

ZOZ w Tarnowie.  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających  
z ustawy o ochronie przyrody, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 (Ref. P. W. Piech – Sekretarz Województwa) godz. 10.15 
 
6. Informacja nt. wniosku użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  

w miejscowości Opatów o jej sprzedaż.  
 (Pkt 6 - 8 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 10.20 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gorlicach, 

oznaczonej jako działki 173/2, 173/3 i 173/4, obr. Zagórzany-Kobylanka. 
 
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ugody ze spółką Markury Market sp. z o. o. Land  

sp. komandytowo - akcyjna w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Województwa Małopolskiego, położonej w Rzeszowie. 
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OBSZAR P. A. PIECZARKI – CZŁONKA ZWM 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wsparcia realizacji zadań 

wychowawczych szkoły w 2019 r. w zakresie budowania pamięci historycznej  
o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. 

 (Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 10.35 
 
10. Informacja nt. remontu instalacji klimatyzacji w Małopolskim Ogrodzie Sztuki  

w Krakowie przez Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie.  
(Ref. P. K. Głuchowski – Dyr. Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, P. M. Wiejaczka –  

Z-ca Dyr. KD) godz. 10.40 
 
11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Kultura  

i Tradycja w ogrodzie, złożonego przez Stowarzyszenie Grupa Odrolnika na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 11 – 12 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 10.55 
 
12. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Dzień Strażaka 

w Gminie Wiśniowa, złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wierzbanowej 
na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
13. Informacja nt. umowy wieloletniej z Instytutem Studiów Wschodnich dotyczącej 

Forum Ekonomicznego oraz odbywających się w jego ramach Forum Regionów w 
Krynicy-Zdroju, Forum Inwestycyjnego w Tarnowie oraz Forum III Wieku i Forum 
Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. 

 (Pkt 13 – 16 ref. P. G. Prokocka – Dyr. MM) godz. 11.05 
 
14. Informacja nt. wsparcia finansowego następujących wydarzeń: 7. Pannonica 

Festival, 53. Festiwal im. Jana Kiepury oraz Royal Opera Festival 2019 w ramach 
Projektów Partnerskich Województwa Małopolskiego. 

 
15. Informacja nt. wsparcia finansowego wydarzeń organizowanych przez Małopolski 

Związek Hodowców Koni w Krakowie. 
 
16. Informacja nt. promocji Województwa Małopolskiego podczas Eventu 

podsumowującego akcję społeczną pn. „Zostań Bohaterem! Zamień granie  
w pomaganie”. 

 
OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz świadczenie 
nadzorów autorskich i innych usług wynikających z Umowy, dla zadania pod 
nazwą: „Budowa Centrum Muzyki”, w oparciu o  koncepcję urbanistyczno-
architektoniczną wybraną przez sąd konkursowy w konkursie ogłoszonym przez 
Województwo Małopolskie oraz Gminę Miejską Kraków". 

 (Ref. P. M. Wojtacha – Dyr. IS) godz. 11.25 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1626/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.03.00-12-0435/16 pn. „Kierunek kariera” 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.3 Rozwój kompetencji  
i umiejętności osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 (Pkt 18 – 19 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11.30 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1491/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu projektu  RPMP.10.02.04-12-0128/18, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA  
I KOMPETENCJE, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.4 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy Nowy Targ dotyczącego 
przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 969. 

(Pkt 20 – 21 ref. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11.35 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań przyjętych do realizacji 

w trybie Inicjatyw Samorządowych przy współudziale samorządów lokalnych  
w 2019 roku. 

 
OBSZAR P. M. MALEC – LECH – CZŁONKA ZWM 

 
22. Podjęcie postanowień w sprawie uzgodnienia: 
a) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bobowa, 
b) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto 

Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 2495 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach, 
c) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Bronowice- Rejon Koncentracji Usług”, 
d) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łącko - Części „A" obejmujący tereny położone w miejscowościach: Czerniec, 
Wola Piskulina, Zabrzeż i Zagorzyn, 

e) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łącko - Części „A" obejmujący tereny położone w miejscowościach: Łącko, Wola 
Kosnowa i Zagorzyn, 

f) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łącko - Części „B", obejmujący tereny położone w miejscowościach: Brzyna, 
Kadcza i Szczereż, 

g) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowego Sącza „Nowy Sącz-58”, 

h) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Witeradów – Niesułowice, 

i) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 695  
w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 488/2 w Długołęce-Świerkli, części 
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działek ewidencyjnych nr 529/3, 530 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej  
nr 412/5 w Naszacowicach, części działek ewidencyjnych nr 284/2, 810/1  
w Podegrodziu, działkę ewidencyjną nr 40 w Rogach, 

j) projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej zgodnie  
z MPZP „Lema Park Lotników Polskich” w rejonie ul. Lema w Krakowie”, 

k) projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek 
pieszo – rowerowych w gminie Iwanowice”- etap II, 

l) projektu inwestycji drogowej: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1842K – 
od ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na kanale ulgi Nowa 
Wieś”. 

(Pkt 22 - 24 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.40 
 
23. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz 
obejmującej miejscowość Olchawa, w zakresie określonym uchwałą  
Nr XXXIV/298/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 maja 2017 r.  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Olchawa oraz uchwał Nr XXXVIII/335/17 Rady 
Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017r. i Nr XLIII/409/18 Rady 
Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2017r., zmieniających uchwałę  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Olchawa). 

 
24. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica. 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Alma Spei Hospicjum dla Dzieci 

pn. Wystawa „Czas na miłość” III edycja, złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 25 – 30 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 11.45 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Vital Dbam o Zdrowie  

z siedzibą w Jerzmanowicach pn.: „Biała Sobota Vital Dbam o Zdrowie” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wyrównywanie 

szans – treningi sportu Boccia” złożonego przez Fundację Szkoła bez Barier  
na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
28. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. ATaka zabawka 

od generAACji złożonego przez „generAACja” Fundacja na rzecz Zawsze 
Dostępnej Komunikacji (ACC) i Technologii Wspomagającej (AT) na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie dokonania darowizny sprzętu 
elektronicznego na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Krakowie w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Zagrożenia w sieci - 
profilaktyka, reagowanie”. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Sanatorium Uzdrowiskowego 

„Dzwonkówka” Spółdzielnia Pracy w Szczawnicy, o wpis do rejestru ośrodków,  
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
31. Informacja nt. przedsięwzięć zgłoszonych przez Samorząd Województwa 

Małopolskiego do listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 2020 rok. 

 (Pkt 31 – 33 P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12.05 
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających  
z ustawy o ochronie przyrody realizowanych przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Stowarzyszenia Zero 

Waste pn. „Festiwal Zero Waste” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  

na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku w zakresie 
„Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa 
małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu 
Młodzieżowego”. 

 (Pkt 34 – 36 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 12.15 
 
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tarnowskiego Zrzeszenia 

Sportowego Niepełnosprawnych START złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji projektu  

pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w ramach 
Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową 
j.s.t. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 


