
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 14 marca 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 08.30 
 

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

orientacyjny. 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 14 lutego 2019 r. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją przez Województwo Małopolskie zadań z zakresu ochrony  
i promocji zdrowia oraz polityki społecznej. 
(Ref. P. S. Grzesiak – Dyr. Dep. PS) godz. 08.35 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 175/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez 
Województwo Małopolskie wniosku o dofinansowanie projektu „Małopolska Noc 
Naukowców 2018–2019” organizowanego w ramach inicjatywy „Europejska Noc 
Naukowców” realizowanej w Programie Ramowym Horyzont 2020 Unii Europejskiej. 
(Pkt 4 – 5 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 08.45 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. 

„Małopolska – tu technologia staje się biznesem” na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”. 

 
6. Podjęcie postanowień w sprawie: 

a) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec, 

b) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę 
ewidencyjną nr 76 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 147/1 i część działki 
ewidencyjnej nr 148/3 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 249 w Gostwicy, części 
działki ewidencyjnej nr 94 w Olszance, część działki ewidencyjnej nr 223/1  
w Podrzeczu, 



 

c) uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Proszowice, 

d) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej nr K470288 w miejscowości Spytkowice ul. Sosienki w km 00+015,84 do 
km 082,00 wraz z odbudową istniejącego obiektu inżynierskiego w km 2+380 na 
potoku Spytkowickim (w km 0+057 drogi gminnej) polegająca na rozbiórce  
i budowie nowego mostu wraz z przebudową istn. infrastruktury technicznej”, 

e) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1 odcinek 10C od km 
5+893,29,00 do km 6+060,00 (odc. ref. 060)”, 

f) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2189K relacji Mników – Baczyn w miejscowości Mników”. 

(Ref. P. A. Mlost – Za-ca Dyr. PR) godz. 09.00 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZWM 
 

7. Przyjęcie materiałów na VII Sesję SWM w dn. 25 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. 
(Ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 09.10 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Festiwal 

inicjatyw kreatywnych SEPARATOR złożonego przez Fundację Wspierania Inicjatyw 
Studentów i Absolwentów ma podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 8 – 9 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 09.20 

 
9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Festiwal 

BOSS złożonego przez Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club ma 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
10. Informacja w sprawie wsparcia finansowego następujących wydarzeń: 7. Pannonica 

Festival, 53. Festiwal im. Jana Kiepury oraz Royal Opera Festival 2019 w ramach 
Projektów Partnerskich Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 10 – 13 ref. P. G. Prokocka – Dyr. Dep. MM) godz. 09.30 

 
11. Informacja w sprawie wsparcia finansowego wydarzeń organizowanych przez 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie. 
 

12. Informacja w sprawie wsparcia finansowego jubileuszu 100-lecia powstania Związku 
Podhalan w Polsce. 
 

13. Informacja w sprawie promocji Województwa Małopolskiego podczas Eventu 
podsumowującego akcję społeczną pn. „Zostań Bohaterem! Zamień granie  
w pomaganie”. 

 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 



 

14. Przyjęcie materiałów na VII Sesję SWM w dniu 25 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Nowy 
Sącz, Gminy Kęty i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

 (Pkt 14 – 15 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 9.45 
 

15. Informacja dotycząca wsparcia finansowego zadania pn. ”Budowa Strażnicy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z magazynem przeciwpowodziowym”. 

 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
16. Informacja w sprawie rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 2019 rok.  
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR; zaproszeni goście: P. K. Koprowski – Prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Krakowie, P. A. Biederman-Zaręba – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW  
w Krakowie) godz. 10:00 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 216/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do 
realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
(Pkt 17 – 21 ref. P. A. Paluchowska – Wicedyrektor WUP) godz. 10.30 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 217/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania 
działań związanych z dysponowaniem środkami Funduszu Pracy. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 218/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do 
dysponowania znakami jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – 
Szkoleniowych (MSUES). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 143/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację  
w latach 2019-2020 Małopolskich Programów Regionalnych: „Konserwator”, 
„Firma+1”, „Zbuduj swoją przyszłość” oraz upoważnienia do podpisania 
porozumienia w sprawie realizacji tych Programów. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1170/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie 
dla realizacji projektu „Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy  
z pracodawcami i przedsiębiorcami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji 
Turystyki w Małopolsce. 
(Pkt 22 – 27 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10.40 

 
23. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 57. Małopolskiego 

Wyścigu Górskiego oraz 36. Kryterium o Złoty Pierścień Krakowa. 
 



 

24. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Mistrzostw Europy we 
wspinaczce sportowej – bouldering - Zako Boulder Power. 
 

25. Informacja w sprawie promocji turystyki rowerowej w Małopolsce podczas Joy Ride 
Festiwal w Kluszkowcach oraz Joy Ride - Zakończenie Sezonu w Zakopanem. 
 

26. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Mistrzostw Świata 
Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym. 
 

27. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Sportów Plażowych. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

28. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
(Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 10.55 
 

29. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy 
odroczenia terminu płatności zwrotu dofinansowania oraz odmowy umorzenia  
w całości odsetek naliczonych od daty wypłaty środków w ramach Projektu.  
 (Pkt 29 – 32 ref. P. H. Guz – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 11.00 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 966 Muchówka – 
Lipnica Dolna – Tymowa” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ 
projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

31. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-
0312/17, pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz  
z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku 
Rusieckiego” złożonego przez Gminę Miejską Kraków 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. 
 

32. 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. 

 
33. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych dla 

Operatora z tytułu nieuruchomionych pociągów w IV kwartale 2018 r. 
(Pkt 33 – 36 ref. P. T. Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11.15 
 



 

34. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora z tytułu odwołanych 
pociągów IV kwartale 2018 r. 
 

35. Informacja w sprawie regularnych połączeń w strefie transgranicznej pomiędzy 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką. 

 
36. Informacja w sprawie regionalnych przewozów pasażerskich w rozkładzie jazdy 

pociągów 2018/2019. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Niepołomice określającej zasady współpracy 
międzysamorządowej w ramach realizowanego przez Województwo zadania pn. 
„Budowa zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Zadanie nr 1 - Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek III, cz. 1 (od Ujścia 
Podłężanki do m. Drwinia (Niepołomice)”. 
 (Pkt 37 – 46 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11.30 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/169/ZDW/18 z dnia  
5 września 2018 roku pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego  
a Burmistrzem Miasta i Gminy Skała dotyczącego ,,Budowy obwodnicy Skały  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794’’. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 14 do porozumienia nr 
X/142/ZDW/09 zawartego w dniu 16 września 2009 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Miastem Zakopane dotyczącego powierzenia Miastu Zakopane 
wykonania zadania własnego pn. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 
od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane” 
oraz aneksu nr 10 do porozumienia nr X/20/ZDW/10 zawartego w dniu 15 kwietnia 
2010 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Zakopane w sprawie 
powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego pn. „Zarządzanie 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 47, na terenie Miasta Zakopane”. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Żabno dotyczącego 
przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 973. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań przyjętych do realizacji  
w trybie Inicjatyw Samorządowych przy współudziale samorządów lokalnych w 2019 
roku. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy Zawoja dotyczącego przekazania 
zadań z zakresu utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957 na terenie Gminy Zawoja oraz 
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego 
a Wójtem Gminy Czernichów dotyczącego przekazania zadań z zakresu utrzymania 
drogi wojewódzkiej nr 780 na terenie Gminy Czernichów. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Powiatem Bocheński, Gminą Lipnica Murowana dotyczącej wspólnej 



 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica 
Dolna – Tymowa: Zadanie 2”. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Nowy Wiśnicz dotyczącej udzielenia przez Gminę Nowy 
Wiśnicz pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie ciągu pieszego na 
odcinku 130 km 0+690 – 0+710 strona lewa w ramach rozbudowy DW 965 Zielona – 
Limanowa Etap I i II. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Osiek dotyczącej udzielenia przez Gminę Osiek pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 948 odc. 020 od km 1+670 do km 1+780 oraz drogi wojewódzkiej nr 
949 odc. 060 od km 0+000 do km 0+071 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
budowlami oraz urządzeniami budowlanymi w m. Łęki, gm. Kęty; m. Osiek, gm. 
Osiek; m. Grojec, gm. Oświęcim; powiat oświęcimski, województwo małopolskie” w 
ramach zadania pn.: „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – 
Osiek”- etap II. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Żabno dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1”. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


