
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu  29 marca 2018 r. 

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

 
 

OBSZAR P.S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1039/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Planów Rozwoju 
Uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 
Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych. 
 (Ref. P.Ł.Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz.11:00 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu i flagi Województwa 
Małopolskiego przez Województwo Wielkopolskie. 
 (Ref. P.W.Kochan – Dyr. KZ) godz.11:05 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Wieliczka 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. 3 – 5 ref. P. G. Sapoń - Dyr. Dep.TK) godz. 11:15 
 

4. 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. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu 
Kolejowego pozyskanych w latach 2018 - 2019 wraz z planem rzeczowo – 
finansowym ich wydatkowania. 
 

 
 
 
 
 



 

OBSZAR P.L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
porozumienia dotyczącego warunków zajęcia pasa drogowego drogi krajowej nr 87 
w celu realizacji trasy rowerowej EuroVelo 11. 
 (Pkt. 6 - 8 ref. P.M.Maj – Dyr. ZDW) godz.11:25 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych w 2018 roku 
w zakresie zadań stanowiących kontynuację z lat poprzednich oraz zadań nowych. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych 
w ramach Inicjatyw Samorządowych oraz dofinansowania zadania Powiatu 
Limanowskiego z zakresu zarządzania drogami. 

 
9. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu województwa 

małopolskiego na zamówienia dodatkowe przy Muzeum Dwór w Dołędze, którego 
rewitalizacja realizowana jest w ramach projektu pn. Skansenova – systemowa 
opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu. 
 (Pkt. 9 -  18  ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:35 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Krakowskim Biurem 
Festiwalowym dotyczącego współorganizacji otwartego konkursu na najlepsze 
scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jury Nagrody Województwa Małopolskiego 
„Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 135/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2018-2019 w konkursie 
pn. „Mecenat Małopolski bis” oraz na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2018 r. w konkursie pn. „Mecenat 
Małopolski”. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze 
twórczym przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Naczelnego i 
Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie w 
ramach projektu regionalnego pt. „MAŁOPOLSKA. KULTURA WRAŻLIWA. Poprawa 
dostępności instytucji kultury Województwa Małopolskiego dla osób z 
niepełnosprawnościami”. 
 
 



 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Ciężkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Ciężkowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa pomnika 
Ignacego Jana Paderewskiego pn. "Ławeczka Paderewskiego". 
 

16. 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. „Budowa 
pomnika Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego” na placu im. Jana Nowaka – 
Jeziorańskiego w Krakowie. 
 

17. Informacja w sprawie celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dla zmartwychwstania 
człowieka - dla zmartwychwstania społeczeństwa…”, na podstawie oferty złożonej 
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. 
małe granty 
 

18. Informacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie Województwa Małopolskiego 
środków na wykonanie części elewacji Gmachu Głównego Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie w roku 2018. 

 
19. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

turystyki pn.: „Pleśnieński Bachus – promocja turystyki winiarskiej Pogórza” 
realizowanego przez Tarnowską Organizację Turystyczną, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 (Pkt. 19 – 20 ref. P.D.Skotnicka – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 11:50 
 

20. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
turystyki pn.: „Tarnowska Karta Turystyczna – opracowanie koncepcji i wersji 
testowej karty” realizowanego przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie kultury fizycznej „Małopolski Laur Sportu”. 

 
OBSZAR P.G.LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na 
lata 2016-2020 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-
2020 
 (Pkt. 22 - 24 ref.  P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12:00 
 

23. Podjęcie uchwały  w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Biecz na lata 2016-2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego. 
 



 

 
 
 
 
 

24. Podjęcie postanowień w sprawie: 
− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim; 
− uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako działka ewidencyjna nr 2/5 w 
Roztoce; 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 44 (ul. Fabrycznej) na odcinku od km 61+544.00 do km 62+411.60 w 
zakresie budowy chodnika, zatoki autobusowej, budowy i przebudowy zjazdów, 
kanału technologicznego wraz z odwodnieniem w miejscowości Oświęcim”. 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa istniejącej 
drogi na cel drogi gminnej publicznej klasy D w hm 0+00,00 – hm 0+53,55 wraz z 
budową mostu i umocowań na potoku Paleśnianka, gm. Zakliczyn”.  

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do 

„Programu bezgotówkowy urząd” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. 
 (Ref. P.Ł.Łakomski – Dyr. CF) godz. 12:10 

 
OBSZAR P.S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1327/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura 
badawcza sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”. 
 (Pkt. 26 – 33 ref. P H Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12:20 
 

27.  Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
budżetu państwa, znak: FE-I.3160.14.2017 – Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. 
z o. o. w restrukturyzacji. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1745/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 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, z późn. 
Zm 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1738/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 



 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 116/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A 
Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. 
zm. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym. 

33. Informacja w sprawie terminu realizacji projektu pn. „Usprawnienie połączeń w 
korytarzu północ-południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T” w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 

 
OBSZAR P.W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 
dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z 
wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 
 (Ref. P.S.Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12.40 
 

35. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 
 
 
 
 

 


