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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 43/19 

w dniu 4 kwietnia 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 25 marca 2019 r. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2019 roku  
pn. „Małopolska Gościnna – III edycja”. 
(Pkt 3 – 7 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10.05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku z zakresu realizacji projektu 
„Rodzinne Rajdy Rowerowe” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach tego konkursu. 
 

5. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Tour de Pologne/Tour 
de Pologne Amatorów 2019. 
 

6. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Kolarskich 
Młodzieżowych Mistrzostw Świata w trialu. 
 

7. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Wyścigu by 
Marczyński. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koło Gospodyń Wiejskich  

w Szklanej pn. „Zamieńmy wysypisko na boisko” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 8 – 9 ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 10.20 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Straży Ochrony 
Przyrody w Polsce pn. „Święto Storczyka” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1191/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. 
zm. 
(Pkt 10 – 14 ref. P. Hubert Guz – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 10.30 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 984/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1378/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. 
zm. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 657/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi 
subregionalne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 

rok w działach 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 853. 
(Pkt 15 – 16 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.45 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 30-
393 Kraków. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do udzielania odpowiedzi na skargi, 

wnioski i petycje, do rozpatrzenia których właściwy jest Zarząd Województwa 
Małopolskiego. 
(Ref. P. Marta Zając – Z-ca Dyr. Dep. OR) godz. 11.00 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości 

położonych w Dąbrowie Tarnowskiej oraz upoważnienia i udzielenia 
pełnomocnictwa. 
(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11.10  

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
19. 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. 
(Ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.20 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu 
Kolejowego pozyskanych w latach 2018 - 2020 wraz z planem rzeczowo – 
finansowym ich wydatkowania. 
(Ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11.30 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZWM 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na 

stanowisko Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
(Pkt 21 – 23 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.40 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na 
stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola 
Wojtyły w Mszanie Dolnej. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Wielkich Drogach. 
 

24. 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. 
(Pkt 24 – 25 ref. P. Tomasz Krzaczyński – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Przestrzeni 
Kulturowych w Dep. KD) godz. 11.50 

 
25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Uroczystość Nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach Imienia 
Rotmistrza Witolda Pileckiego, złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bieńkowicach  na podstawie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zbigniewa Wiergowskiego 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Wiergowski Ośrodek 
Profilaktyki Zdrowia i Rehabilitacji „Willa Luboń Wielki” w Rabce - Zdrój, o wpis do 
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
(Pkt 26 - 27 ref. P. Sylwia Grzesiak – Dyr. Dep. PS) godz. 12.00 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób  
z Niepełnosprawnościami”, przyjęcia regulaminu Konkursu i powołania Komisji 
Konkursowej do oceny wniosków złożonych w ramach Konkursu. 
 

28. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”, 
b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Pasternik”, 
c) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia, 
d) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łukowica – obejmującego tereny położone w miejscowości Przyszowa, 
e) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łapsze Niżne – Sołectwo Falsztyn, 
f) uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Skrzyszów, 
g) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 968 

Lubień – Zabrzeż w kilometrażu odc. 060 km 18+530 – 18+813 wraz z rozbudową 
skrzyżowania  
z drogą gminną nr 340202K w km 18+757 (odc. ref. 060), rozbudowa DG340202K  
w km 0+034,5 - 0+084, budowa i przebudowa zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu  
w miejscowości Szczawa, gmina Kamienica, powiat limanowski, woj. małopolskie”  
w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, 
Zadanie 1: Szczawa – Kamienica – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

h) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 968 
Lubień – Zabrzeż w kilometrażu odc. 060 km 14+656 – 14+816 polegająca na budowie 
2 zatok autobusowych wraz  z infrastrukturą techniczną oraz  przebudową zjazdów  
w miejscowości Szczawa,  gmina Kamienica, powiat limanowski, woj. małopolskie”  
w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, 
Zadanie 1: Szczawa – Kamienica – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

i) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 968 
Lubień – Zabrzeż w kilometrażu odc. 060 km 12+699 – 12+771 polegająca na budowie 
2 zatok autobusowych wraz  z infrastrukturą techniczną oraz  przebudową zjazdów  
w miejscowości Szczawa, gmina Kamienica, powiat limanowski, woj. małopolskie”  
w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, 
Zadanie 1: Szczawa – Kamienica – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

j) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 968 
Lubień – Zabrzeż w kilometrażu odc. 060 km 16+530 – 16+666 polegająca na budowie 
2 zatok autobusowych wraz  z infrastrukturą techniczną oraz przebudową zjazdów  
w miejscowości Szczawa, gmina Kamienica, powiat limanowski, woj. małopolskie”  
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w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, 
Zadanie 1: Szczawa – Kamienica – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

k) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1560K Wielogłowy - Ubiad w km 0+772.00 do km 0+874.00 wraz  
z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wielogłowy i Dąbrowa, gmina Chełmiec, 
powiat nowosądecki”, 

l) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa  
i przebudowa drogi gminnej nr 294783K ”Na górkę” na odcinku w km 0+010,50 do 
km 0+152,00 w m. Chodorowa", 

m) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg 
gminnych w korytarzach 4KDL, 5KDD i 6 KDD na terenie MPZP GÓRKA NARODOWA 
ZACHÓD  
w Krakowie”, 

n) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa 
skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej z drogą dojazdową i budowa 
odcinka drogi klasy D (dojazdowa) wraz z budową i przebudową infrastruktury 
technicznej w Krakowie”, 

o) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „BUDOWA OBWODNICY 
SKAWINY – NOWEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ KLASY G (długości 2,3km) na odcinku 
od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953 wraz z budową obiektów 
inżynierskich i budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą m. Skawina, Borek 
Szlachecki  
i Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie”, 

p) pozytywnego zaopiniowania projekt inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej 1466K Stróża – Polna – Łużna w km 4+832,91 – 5+297,97 w miejscowości 
Szalowa”. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.10 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


