
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu  24 kwietnia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 

 
 

OBSZAR P.J.KRUPY - MARSZAŁKA WM. 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 496/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. dotyczącej zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 630, 750, 758, 801, 851, 853, 926. 
(Ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – 
Krzyż Małopolski. 

 (Ref. P.W.Kochan - Dyr.KZ) godz. 11:10 
3. Informacja w sprawie wsparcia finansowego 15. Święta Chleba organizowanego  

w dniach 8-10 czerwca 2018 r. na placu Wolnica w Krakowie. 
(Ref. P.G.Prokocka-Kazek – Dyr. Dep. MM) godz. 11:15 
 

4. Podjęcie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd. 
 (Pkt. 4 - 7 ref. P.R.Maciaszek – Dyr. Dep. SG) godz. 11:25 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej  

w Zakopanem, oznaczonej jako działka 67/13, obr. 3. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciana na lata 2018- 2020”. 
 

7. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwołanego na 
dzień  
26 kwietnia 2018 r.  
 

OBSZAR P.W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Podaj 
Dalej-Odkop Szafę” złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P.K.Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11:35 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla 
KGW Rzuchowa, a także wykonanie oraz prezentacja wieńca dożynkowego z 



 

elementami folkloru charakterystycznego dla regionu złożonego przez 
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Pkt. 9 – 11 ref. P.A.Szczęch - Z-ca Dyr. Dep. RO) godz.11:40 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosków Rad Gmin: Mucharz, 
Zembrzyce  
i Stryszów o nadanie nazwy własnej „Jezioro Mucharskie” dla obiektu 
fizjograficznego       -sztucznego zbiornika wodnego znajdującego na terenie gmin: 
Mucharz, Zembrzyce  
i Stryszów. 

 
OBSZAR P.S.SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2018 roku. 
 

OBSZAR P.L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Selekcyjnej oraz Jury otwartego 
konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda 
Filmowa”. 

 (Pkt. 12 – 21 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:50 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego im. 
Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad 
zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2018 roku. 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Organizacja 
„Koncertu Pieśni patriotycznych”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Modernizacja 
systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów 
przechowywania i konserwacji zbiorów Muzeum AK”. 

  
16. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu województwa 

małopolskiego dla Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej na 
odbudowę magla i farbiarni wraz z infrastrukturą techniczną, które realizowane są w 
ramach projektu pn. Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów 
przemysłowych i pracowni rzemieślniczych.  
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programowych Programu 
„Małopolska. Moja Wolność” podejmowanego przez województwo małopolskie w 
stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. 



 

 
19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Festiwal Filmu 
Awangardowego Lava 2018” przygotowanego przez  Fundacją Filmu 
Eksperymentalnego Lava na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia 

muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do siedziby Stowarzyszenia 
Willa Decjusza w Krakowie. 

 
21. Informacja w sprawie zabezpieczania środków w budżecie Województwa 

Małopolskiego na realizację nowego zadania jednorocznego pn. „Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz 
Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem”. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 636/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w 

sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018 roku  
pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA – II Edycja”. 

 (Pkt. 22 – 23 ref. P.D.Skotnicka – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 12:10 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektów 
„Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia 
aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport” oraz „Małopolski Minimundial’2018” i 
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Burmistrzem Gminy Stary 
Sącz, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Stary Sącz w związku z realizacją zadania p.n. 
„Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 3  (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz)”. 
(Pkt. 24 - 26 ref. P.M.Maj - Dyr. Dep. ZDW) godz. 12:20 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Prezydentem Miasta Oświęcim w zakresie zagospodarowania i 
utrzymania dwóch rond zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Pani * i Panu * spadkobiercom ustawowym 
Najemcy – Pana * należności pieniężnych wynikających z umowy najmu z dnia 26 
sierpnia 2009 r., Nr 4/2009/ZN pomieszczeń warsztatowych przy ul. Głowackiego 56. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu Strategicznego „Transport 

i Komunikacja. 
(Pkt. 27 – 28 ref. P.G.Sapoń - Dyr. Dep. TK) godz. 12:30 



 

28. 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. 

 
OBSZAR P.G.LIPCA -  CZŁONKA ZARZĄDU  WM. 

 
29. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Młodzi Łemkowie 

myślą globalnie” złożonego przez Stowarzyszenie „Ruska Bursa” na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 29 – 37 ref. P.D.Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:40 
 

30. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Bezpieczny 
wizerunek w Internecie – jak funkcjonować  w sieci, aby chronić swoje dobre imię” 
złożonego przez Fundancję Lepsza Polska na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

31. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. Gminny  konkurs 
,,Odlotowe dzieciaki” złożonego przez Stowarzyszenie Aktywna Gmina + na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
32. Informacja dotycząca realizacji projektu pn.:„Ciemności kryją ziemię” - program 

edukacyjny poświęcony Zagładzie i Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z 
opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i 
placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Barbary Sobańskiej ze stanowiska 

Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w 
Zakopanem. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w 
Krakowie. 

 
36. Podjęcie w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w 
Zakopanem . 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na 
stanowisko Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 
OBSZAR P.L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1332/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2017 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 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych 
osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych z późn.zm. 
 (Pkt. 38 - 39 ref. P.R.Solecki – Dyr. MCP) godz. 12:50 

 
 

OBSZAR P.S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP-01-12-075/17 
dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
3. Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 
„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność 
międzynarodowa małopolskich MŚP”. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być 

dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i 
składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 
(Ref. P.A.Paluchowska – Z-ca  Dyr. WUP w Krakowie) godz.13:00 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia możliwości zgłaszania projektów 

w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 (Pkt. 41 – 42 ref. P.M.Łasak - Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 13:05 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 

 
43. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPMP.05.03.02-12-0023/17 pn. Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci 
kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste. 
 (Ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 13:10 

 
OBSZAR P.G.LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
44. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 1682K klasy Z w miejscowości Podwilk, gm. Jabłonka i Podsarnie, gm. Raba 
Wyżna”, 

− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 
601714K w Brzoskwini”, 

− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1082K w m. Racławice”, 



 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń  tekstu planu dla terenu usług 
publicznych 1UP, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2. 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”. 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Kostrze – rejon ulicy Falistej”, 

− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn „Budowa Trasy Łagiewnickiej – 
etap V: budowa odcinka od ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do ul. Totus 
Tuus wraz z włączeniem ul. Totus Tuus do Trasy Łagiewnickiej oraz budową i 
przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 2+765.61 do km 
2+876.91)”,  

− uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Łąki Nowohuckie”. 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane, zadanie 1” 
- odcinek 03 od km 3+690 (odc. ref. 010) do km 3+820 (odc. ref. 010), 
- odcinek 03 od km 3+990 (odc. ref. 010) do km 4+090 (odc. ref. 010), 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane , zadanie 1” 
- odcinek nr 02 od km 2+582,55 (odc. ref. 010) do km 2+860,00 (odc. ref. 010), 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane, zadanie 1” 
- odcinek nr 04 od km 2+960,00 (odc. ref. 020) do km 0+150,00 (odc. ref. 030), 

− projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, 
zadanie 1”- odcinek nr 07 od km 6+130,00 (odc. ref. 030) do km 0+500,00 (odc. ref. 
040), 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. 
Dworcowej w Trzebini – ETAP II”, 

− uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszarów „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik 
Korzkiewski-2”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klucze – część A i C, 

 (Pkt. 44 - 47 ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 13:15 
 

45. Podjęcie postanowienia dotyczącego nie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne - Sołectwo Frydman. 

 
OBSZAR P.S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu na wsparcie 

gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 

 



 

47. Informacja w sprawie wniosku o wpisanie przedsięwzięcia PAN do Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 419/2017 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przygotowania projektu 
Województwa Małopolskiego pn. „Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 
2014 2020)”, w ramach V Osi priorytetowej Rozwój transportu kolejowego w Polsce, 
Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 (Ref. P.M.Wojtacha – p.o.Dyr. Dep. IS) godz. 13:20 

 
OBSZAR P.W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM. 

 
49. Informacja w sprawie oceny celowości oferty realizacji zadania publicznego pn. 

Skuteczny dialog w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie złożonego przez Fundacja 
OSTOJA na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
(Ref. P.W.Willimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 13:25 
 

50. Informacja w sprawie sfinansowania z budżetu województwa wkładu własnego 
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w projekcie „Małopolski 
System Informacji Medycznej”. 
(Pkt. 50 – 53 ref. P.S.Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 13:30 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2018 r. związanych z ogłoszeniem wyników glosowania 
mieszkańców Małopolski na zadania w II edycji Budżetu Obywatelskiego. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 
programu zdrowotnego pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych w Małopolsce, w 2018 roku. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 
szczepień przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt przebywających w placówkach 
sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w 
2018 r. 

  
54. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 
 
 
 
 
 

 


