
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 5 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. 

 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
  

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 7 lutego 2019 r. 
 

3. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
pod firmą Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. zwołanego na dzień 6 marca 2019 r. 
(Pkt. 3-6  ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:05 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania  

i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

5. Informacja dotycząca wniosku Prezydenta Miasta Krakowa o nabycie części działki nr 10/1 
położonej w obr. P-42 Podgórze. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

6. Informacja w sprawie zaangażowania Województwa we współorganizację VI Europejskiego 
Kongresu Mobilności Pracy. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej pn. „Korzenie Seniorów w Zagórzańskich 
Dziedzinach”,  złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Ref. P.W.Willimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz.10:20 

 



 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji ze środków budżetu Województwa 
Małopolskiego organizatorom zakładów aktywności zawodowej na dofinansowanie w 2019 
roku kosztów działania prowadzonych przez nich zakładów aktywności zawodowej. 
(Pkt. 8 – 10 ref. P.S.Grzesiak – Dyr. Dep. PS) godz. 10:25  

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
RAZEM pn. „Dzień kobiet niepełnosprawnych”,  złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Marii Ustupskiej - Kaźmik 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Maria” Ośrodek Wypoczynkowo – 
Rehabilitacyjny Maria Ustupska - Kaźmik, dla Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego 
„MARIA„ w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

11. Podjęcie postanowień dot: 
a) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowego Sącza „Nowy Sącz – 57”, 
b) uzgodnienia projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Podegrodzie”, 
c) uzgodnienia projektu  zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego MOSTKI”, 
d) uzgodnienia projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego GMINY STARY SĄCZ – WIEŚ SKRUDZINA”, 
e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach 
administracyjnych, 

f) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 977 klasy technicznej G od odc. ref. 250 km 1+156,49 do odc. ref. 
260 km 0+275,35 wraz z budową trójwlotowego ronda na skrzyżowaniu DW 977 z 
drogą powiatową nr 1489K, przebudową DP 1489K, przebudową zjazdów 
indywidualnych, rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad 
potokiem Sękówka w ciągu DW 977, wraz z reprofilacją i umocnieniem koryta potoku 
Sękówka oraz przebudową, budową lub rozbiórką niezbędnej infrastruktury 
technicznej w miejscowości Sękowa, gmina Sękowa, powiat Gorlicki, woj. 
małopolskie”. 

g) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej (ul. Staniątecka, droga klasy Z) w Niepołomicach na odcinku od km 0+000 
do km 1+480.30 wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci 
teletechnicznych, elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego”. 
(Pkt. 11 - 14  ref. P.A.Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR) godz. 10:35 

 
12. Podjęcie postanowienia w sprawie nie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia. 
 

13. Podjęcie postanowienia w sprawie nie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – obejmującego tereny położone w 
miejscowościach Brzyna, Jazowsko, Łącko. 
 



 

 
OBSZAR P. ŁUKASZ SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnerów do realizacji 

projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” w 
ramach Działania 1.3 „Małopolskie Centra Innowacji”. 
 

15. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia zadania pn. „Rozbudowa DW 964 Wola Batorska 
Świniary z podziałem na części: Część 1: Grobla – Świniary, Część 2: Wola Batorska – 
Zabierzów Bocheński”. 
(Pkt. 15 -  20 ref. P.M.Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10:45 
 

16. Informacja w sprawie przesunięcia środków z Modernizacji dróg wojewódzkich (poz. 186 
planu) na zadanie pn. “Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad 
Dunajcem” (poz. 239 planu). 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta Gorlice dotyczącego przekazania zarządzania drogą 
wojewódzką nr 993. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Babice, stanowiącej kontynuację współpracy prowadzonej pomiędzy stronami przy 
realizacji inwestycji p.n. „Obwodnica Babic”. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia w trybie art. 
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy 
Ochotnica Dolna, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz aneksu nr 1 do umowy 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Ochotnica Dolna, w związku z realizacją 
zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 2 (od m. Szczawnica do m. Zabrzeż)”. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa P. Marcie Maj –
Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, do reprezentowania Województwa 
Małopolskiego we wszystkich sprawach związanych ze zgłaszaniem wniosków o 
dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji 
zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami 
dojazdowymi w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1013/09 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na 
obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 
(Ref. P. T.Warchoł - Dyr.  Dep. TK) godz. 10:55 
 

22.   Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019” skierowanego 
do gmin z  terenu województwa małopolskiego. 
(Ref. P.A.Szczęch- Z-ca Dyr. Dep. RO) godz.11:00 

 



 

23.   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. 
 (Pkt. 23- 25  ref. P.J.Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz.11:05 

 
24.   Informacja w sprawie uproszczenia wymagania wobec Wnioskodawców na przykładzie 

oceny kryterium Wykonalność finansowa projektu w odniesieniu do momentu oceny 
zdolności pokrycia wymaganego wkładu własnego przez przedsiębiorców – propozycje na 
podstawie materiału zgłoszonego na XI Przegląd Zarządzania RPO WM 2014-2020  w dn. 11 
lutego 2018 r. 

 
25.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
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 z późn. zm. 
(Pkt. 26 – 33 ref. P.P.Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:20 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-
007/18 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój 
infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0202/18 pn.„Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia 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. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0233/18 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Mogilany” złożonego przez Gminę Mogilany, 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. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-
0280/18 pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – etap 2” złożonego 
przez Gminę Niepołomice, 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 uchylenia uchwały Nr 2295/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.05.01-12-0203/18 pn. „Budowa parkingu P&R w miejscowości Rudawa w Gminie 
Zabierzów” złożonego przez Gminę Zabierzów, 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. 
 

32. Informacja w sprawie: ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-
0509/17, pn. „Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w 
technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w 
Brzeszczach” złożonego przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. w ramach naboru nr 
RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach 
RPO WM. 
 

33. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-
0316/17, pn. Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Jaszczurówka" złożonego przez Gminę 
Mucharz w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPO 
WM. 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

34. Informacja w sprawie wniosku o wprowadzenia zmian do  montażu finansowego  zadania 
inwestycyjnego „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego kulturowego 
dziedzictwa Podhala”-  zwiększenie wkładu z budżetu Województwa Małopolskiego. 
(Pkt. 34-38 ref. P.M.Wiejaczka –Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:40 

 

35. Informacja w sprawie remontu instalacji klimatyzacji w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w 
Krakowie przez Teatr im. J. Słowackiego. 
 

36. Informacja w sprawie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci cieplnej 
wraz z systemem teletechniki na dz. 81,164,151,74 obręb 229 m. Tarnów z przyłączami do 
budynków Rynek 1 i Rynek 3”, planowanego do realizacji przez Muzeum Okręgowe w 
Tarnowie. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Mystkowianie”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

38.  Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „100-lecie powstania 
Związku Podhalan w Polsce – organizacja uroczystych obchodów w Porębie Wielkiej” 



 

złożonego przez „Gorczański Oddział Związku Podhalan im. Władysława Orkana w Gminie 
Niedźwiedź” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

39. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


