
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 21 sierpnia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 

 
 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie zagospodarowania 
przestrzennego i sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Małopolskiego”. 
(Ref. P. J. Sepioł – Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM) 
godz. 11:00 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Zielonki dotyczących przekazania 
zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 794. 
(Pkt 2 – 3 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:40 

 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu kompleksowego utrzymania dróg 
wojewódzkich podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na 
cztery sezony utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień objętych wykazem. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „HERKULES” 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 4 – 5 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 11:50 
 

5. Informacja w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Gminy Zakliczyn na 
realizację projektu „Małopolskie boiska”. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ks. dr. Jackowi 
Pietruszce. 
(Pkt 6 - 10 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 12:00 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia INTEGRACJA pn. 
„Stąd też rodziła się Polska - obchody 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości 
w Małopolsce” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Dom Dla Kultury” 
pn. „Teatroterapia” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji na Rzecz 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu pn. „Cisza w Troi" - 
prezentacja spektaklu Teatru Biura Podróży, towarzyszącego wernisażowi VII 
Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w MDSM złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Razem dla 
Niepodległej"- wspólnota, o której marzę, złożonego przez „Stowarzyszenie Na 
Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia” na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr 
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. 
(Pkt 11 – 12 ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12:10 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

12. Informacja dotycząca planowanego rozpoczęcia naboru kandydatów na ekspertów 
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 507/2017 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
licencji dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, wybranych wojewódzkich osób prawnych, spółek 
kapitałowych z udziałem Województwa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 
upoważniającej do korzystania z materiałów multimedialnych zamieszczonych w 
aplikacji internetowej pn. „FotoPortal”. 
(Pkt 13 - 14 ref. P. G. Prokocka – Dyr. Dep. MM) godz. 12:20 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1518/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
licencji upoważniającej do korzystania z materiałów multimedialnych 
zamieszczonych  
w aplikacji internetowej pn. „FotoPortal”. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010, 150, 600, 630, 720, 750, 752, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 
921, 925. 



 

(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12.30 
 

16. Podjęcie decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 
położoną w Krakowie przy ul. Gazowej 15. 
(Pkt 16 - 26 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 12:40 
 

17. Podjęcie decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 
położoną w Golicach przy ul. 11 listopada 54A. 
 

18. Podjęcie decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 
położoną w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 70. 
 

19. Podjęcie decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 
położoną w Piwnicznej Zdroju przy ul. Kościuszki 1. 

 
20. Podjęcie decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

położoną w Starym Sączu przy ul. Źródlanej 24. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 308/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu 
mieszkalnego nr 1a położonego w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 307/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu podziału nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 109/1, obr. 7 Limanowa. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii na oddanie w najem części nieruchomości przy al. Modrzewiowej 22 w 
Krakowie. 
 

25. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 

26. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka akcyjna z siedzibą w 
Krakowie zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 r. 
 

27. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do promesy koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej przedsiębiorcy CEZ Skawina Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Skawinie. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 12:55 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w 



 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020. 
(Pkt 28 – 37 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13:00 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1158/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.05.01-12-0385/17 pn. „Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R 
– Mały Płaszów w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i 
turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2084/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0854/17 pn. „Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” 
złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 177/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.03.01-12-0231/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym” złożonego przez Gminę Igołomia-
Wawrzeńczyce, 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. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 478/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.03.01-12-0397/16 pn. „Głęboka termomodernizacja budynków 



 

użyteczności publicznej w Gminie Czernichów” złożonego przez Gminę Czernichów, 
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. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 261/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.03.01-12-0225/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie” 
złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1736/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyboru do 
dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0536/17 pn. „Kompleksowa poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Liszki” złożonego przez Gminę Liszki, 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. 
 

37. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.01-12-1112/17, pn. 
„Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin 
Województwa Małopolskiego” złożonego przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w 
ramach naboru nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 Poddziałanie 4.1.1 Rozwój 
infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o współfinansowanie dwusemestralnych studiów 
podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetyki. 
(Ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 13:15 
 

39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Między 
ludźmi lepiej, piękniej, ciekawiej” złożonego przez Stowarzyszenie Seniorów 
„Bądźmy razem” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
(Ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS) godz. 13:25 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
40. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łukowica — obejmującego tereny oznaczone jako: część 
działki ewidencyjne 242/1 i 247/1 w Jadamwoli, działki ewidencyjnej nr 242/2 i 247/3 



 

w Jadamwoli, część działki ewidencyjnej nr 5 w Łukowicy, działka ewidencyjna nr 
290 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 346/9 w Łukowicy, działki 
ewidencyjnej nr 463/5 i 463/6 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 509 w 
Łukowicy, działka ewidencyjna nr 1212/1 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 
1072 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 696/1 w Przyszowej, część działki 
ewidencyjnej nr 26/11 i 26/2 w Świdniku; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Centrum Edukacji Przyrodniczej w rejonie Palenicy Białczańskiej w miejscowości 
Brzegi; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 560273K klasy technicznej L w Brzeziu”; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
gminnej ul. Prusa w Oświęcimiu wraz z przebudową i budową infrastruktury 
technicznej”; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2035K Wieliczka – Grabówki”; 
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Tomice – obszar 1; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Radocza – obszar 1; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Rybna; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane, zadanie 1” – opracowanie dokumentacji projektowej i 
wykonanie robót, w zakresie: 
- odcinek 080 km 4+840,00, 
- odcinek 080 km 5+660,00, 
- odcinek 080 od km 10+680,00 do km 11+000,00, 
- odcinek 080 od km 11+320,00 do km 11+525,00, 
- odcinek 080 km 2+800,00; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej:   Budowa drogi gminnej 
klasy „L” od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i 
oświetlenia ulicznego oraz przebudową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci 
elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i gazociągów w ramach 
realizacji obwodnicy Bochni – Trasy północno-zachodniej – Etap II; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1667K Rabka –Zdrój – Ponice (budowa chodnika) w m. Ponice 
(odc.1)”; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Witanowice; 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Centrum Obłazowa”.  
(Pkt 40 – 41 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13:35 
 

41. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie 
zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa zatok autobusowych oraz 



 

chodnika na drodze wojewódzkiej nr 780 w rejonie skrzyżowania z droga powiatową 
nr 2187K (droga w kierunku na Kamień)". 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2018/2019. 
(Ref. P. J. Chodźko – Dyrektor MCDN) godz. 13:40 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ogniska TKKF Przyjaciel Konika pn. 
Galicja i Twierdza Kraków – świadkowie niepodległości Polski – edukacja 
historyczna złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 43 – 44 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 13:50 

 
44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Skarby i 

wspaniałości Krakowa – ich znaczenie dla tworzenia narodowej tożsamości oraz 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – konferencja i sesja warsztatowa dla 
nauczycieli, wychowawców i studentów na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Województwa 
Małopolskiego do Polskiego Stowarzyszenia HL7. 
(Ref. P. M. Wojtacha – Dyrektor IS) godz. 14:00 
 

46. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   
 

 


