
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 30 listopada 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 09.00 

 
 

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

orientacyjny. 
 
 

1. Przyjęcie materiałów na III Sesję Sejmiku WM: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 
854, 855, 900, 921, 925, 926. 
(Pkt 1 – 3 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 09.00 
 

2. Przyjęcie materiałów na III Sesję Sejmiku WM: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1798/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie udzielenia poręczenia 
spłaty kredytu pomostowego zaciąganego na realizację zadania inwestycyjnego 
przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagrody 

Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób działających na Rzecz Dobra 
Innych „Amicus Hominum” – XIII edycja, rok 2018. 
(Pkt 4 – 5 ref. P. D. Puszko - Z-ca Dyr. KZ) godz. 09.30 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagrody 
Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” – XIV edycja, rok 2018. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. aneksu  
nr 4 do umowy dzierżawy taboru kolejowego. 
(Pkt 6 – 7 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 09.40 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Województwem Podkarpackim dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie 



 

zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło. 

 
8. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa odcinka 
drogi powiatowej nr 2181K Liszki – Wołowice – Czernichów, polegająca na budowie 
chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Czernichów, gm. Czernichów”, 

 uzgodnienie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Charsznica, 

 uzgodnienie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Pardałówka – Antałówka w Zakopanem, 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa  
ul. Wiśniowej w Tarnowie” w ramach zadania „Przebudowa ul. Wiśniowej od  
ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim”, 

 uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany, Nowe Dwory, 

 uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Tłuczań Wyźrał, 

 uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Marcyporęba, 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 958 Chabówka-Zakopane odc. 080 km 1+038.85-1+350.00  
w m. Chochołów, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie", 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa dróg 
gminnych Osiedle Gielatówka oraz Osiedle Kapłonówka w miejscowości Bańska 
Wyżna”. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 09.50 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-
12-0201/18 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II” złożonego 
przez Gminę Michałowice, 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 9 – 10 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 09.55 
 

10. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.01-12-
1109/17, pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze 
LGD KORONA SĄDECKA” złożonego przez Lokalną Grupę Działania „KORONA 
SĄDECKA” 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. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie  
i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2019 roku w zakresie Współzawodnictwa  
i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. 
(Pkt 11 – 12 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 10.05 
 



 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Organizacja Festynu Świątecznego złożonego przez K.S. CFDS Kraków  
SP. ZO.O. na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadectw dostępności w ramach projektu 
regionalnego pn. „Małopolska. Kultura wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji 
kultury Województwa Małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami.” 
(Pkt ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 10.15 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Burza Mózgów pn. Projekt 
edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży: #lovekrólowe czyli poczet królowych 
polskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 14 – 15 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 10.20 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji 
Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
(Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 10.30 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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 3.2 „Promocja postaw przedsiębiorczych 
oraz potencjał IOB”, Typ projektu A „Promocja postaw przedsiębiorczych” oraz Typ 
projektu B „Profesjonalizacja usług doradczych IOB”. 
(Ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 10.45 
 

18. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   

 
 


