
1 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Nr 48/19 

w dniu 18 kwietnia 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 

 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
  

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 22 marca 2019 r.  
 

3. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dniu 29 kwietnia 2019 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na  

2019 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926. 

(3-4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.05 

 

4. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dniu 29 kwietnia 2019 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Małopolskiego. 

 

5. Informacja nt. Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego – EUROPEAN PUBLIC 
SECTOR AWARD (EPSA) 2019R. 
(Ref. P. M. Zając – Z-ca Dyr. Dep. OR) godz. 10.15 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1847/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia 
porozumień związanych z realizacją projektu nr RPMP.02.01.01-12-0134/18 
dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działania 2.1  
E-administracja i otwarte zasoby 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 6-7 ref. P. J. Barski – p.o. Dyr. CF) godz. 10.25 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 591/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2018 w sprawie podpisania umowy partnerskiej na 
rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo  
i chmura prywatna” planowanego do zgłoszenia do dofinansowania w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, Działania 
2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
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8. Podjęcie decyzji Nr 2: 
- o odmowie oddania w trwały zarząd 1/4 części nieruchomości, oznaczonej jako działka  

nr 5/7 o pow. 0,0903 ha, obr. 14 Kraków Krowodrza, 

- o oddaniu w trwały zarząd Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy Alei Marszałka F. Focha 39, udziału 

454/1000 części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 5/8 o pow. 0,3655 ha, obr. 14 

Kraków Krowodrza. 

(Pkt 8-14 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10.30 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na najem części nieruchomości położonej  
w Nowym Sączu przy Al. Wolności 49. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Szpitalowi Chorób Płuc  
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły na użyczanie miejsc parkingowych. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1274/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz 
przyjęcia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych (licytacji) na sprzedaż 
nieruchomości Województwa Małopolskiego (z późn. zm.). 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

nr 4 położonego w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 
 

13. Informacja w sprawie sytuacji pod firmą Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji  
z siedzibą w Tarnowie. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 

 

14. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania pozytywnie projektu aktualizacji 
planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
energię elektryczną uzgodnionego na lata 2016-2020 w zakresie lat 2019-2020 
przedsiębiorstwa energetycznego ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej. 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZWM 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Podziel się talentem  

pn. Akademia Młodego Chórzysty – śpiewem pielęgnuję patriotyzm i tradycję narodową, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 15-20 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 10.50 

 

16. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dniu 29 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy 

Myślenice z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru  

pn. „Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019”. 
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17. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dniu 29 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biecz na rzecz 

realizacji projektu kulturalnego pn. Kromer Biecz Festival. 

 

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Polska pieśń 
dla rodaków, złożonego przez Stowarzyszenie Muzyczne Chór Camerata na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Mali Patrioci  
– I Bieg Patriotyczny dla najmłodszych Małopolan z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, 
złożonego przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Rudzach na podstawie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Senior 
Artystyczny” złożonego przez Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”  
w Nowym Targu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1954/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe 
zatrudnienie Pani Ilony Pawlickiej Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego  
w Krakowie. 
(Ref. P. S. Grzesiak – Dyr. Dep. PS) godz. 11.00 

 

22. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj w granicach obszaru „Polana Poszyna”, 

b) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łużna, 

c) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Cholerzyn - obszar 2, 

d) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Michałowice dla obszaru gmina Michałowice Zachód (dot. znak sprawy:  

PR-III.7634.4.108.2019), 

e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Michałowice dla obszaru gmina Michałowice Zachód (dot. znak sprawy:  

PR-III.7634.4.109.2019.AK), 

f) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru „Pyzówka”, 

g) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Rejon ulic Łokietka-Glogera”, 

h) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Lotniczej, Modelarskiej oraz al. Tarnowskich 

i drogi krajowej nr 94, 
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i) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Miasto Gorlice – Plan nr 4” przy ul. Fryderyka Chopina i ul. Przemysłowej, 

j) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Kleparz”, 

k) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów: „Knurów – 1” i „Knurów – 2”, 

l) zaopiniowania pozytywnie projektu inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 0+0003.50 do km 0+275.00 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, powiat 

gorlicki”. 

(Pkt 22-24 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.05 

 

23. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część A i C. 
 

24. Informacja na temat Audytu krajobrazowego.  
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

25. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dniu 29 kwietnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację 
w 2019 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”  
w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową 
jst. 
(Pkt 25-28 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 11.20 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2019 roku  
pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA – II edycja”. 
 

27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. ,,Szkolenie  
i rozwój umiejętności piłkarskich oraz upowszechnianie piłki nożnej wśród 
najmłodszych dzieci’’ złożonego przez Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd 
reprezentacji Województwa Małopolskiego na 27 Międzynarodowy „RENNSTEIG” 
Junior Cross 2019 w Niemczech” złożonego przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tarnowie na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz 
Zatrudnienia na rok 2019. 
(Pkt 29-30 ref. P. J. Gąsienica-Walczak – Dyr. WUP w Krakowie) godz. 11.40 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być 
dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia  
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i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 
31. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim. 

(Pkt 31-36 ref. P. M. Guzik – Dyr. ZPKWM w Krakowie) godz. 11.50 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie 
Małopolskim. 
 

33. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły. 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły. 
 

35. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza 

Wiśnickiego. 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego 
Pogórza Wiśnickiego. 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 

37. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora „Koleje Małopolskie”  
sp. z o.o. z tytułu świadczenia na rzecz Województwa Małopolskiego usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w okresie: 02.03.2018 r. – 31.08.2018 r. 
(Pkt 37-38 ref. T. Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 12.00 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Województwem Podkarpackim dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu 
pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zadań związanych  
z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”  
w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło. 

 
39. 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 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 
Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania 
wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. 
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wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę  
i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności ośrodków interwencji kryzysowej. 
(Pkt 39-40 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12.10 

 

40. 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 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 
Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania 
wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. 
wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę  
i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności ośrodków interwencji kryzysowej. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 912/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu używania 
wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz 
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Małopolskiego  
w sprawach związanych z realizacją Regulaminu. 
(Ref. P. A. Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 12.20 

 
42. Informacja w sprawie nieprawidłowości zidentyfikowanych podczas audytu KAS  

w projektach UMWM i WUP realizowanych w ramach 13 osi priorytetowej RPO WM 
(pomoc techniczna). 
(Pkt 42-43 ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.25 

 

43. 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. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1966/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja 
terenów poprzemysłowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
(Pkt 44-48 ref. P. P. Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 12.40 

 

45. 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). 
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46. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, 
Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1540/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie  
nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice – Wielogłowy z podziałem na 4 zadania” w ramach 
Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 
 

48. Podjęcie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia ulgi  
w spłacie należności, znak: FE-I.3160.04.2019 – Gmina Niedźwiedź. 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


