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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 58/19 

w dniu 23 maja 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej 
pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.05 

 
3. Informacja nt. wniosku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Krakowie. 
(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 10.15 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZWM 

 
4. Informacja nt. wniosku Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w sprawie udzielenia 

wsparcia finansowego na prace remontowe przy obiektach zabytkowych, 
zniszczonych przez wichurę w nocy z 10/11 marca br. 
(Pkt 4 – 11 ref. P. Monika Wiejaczka – p.o. Dyr. Dep. KDP) godz. 10.25 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Olkusz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Olkusz  
z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu w 2019 roku. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie dotyczącej udzielenia 
nieodpłatnej sublicencji  do filmów i notacji filmowych zrealizowanych w ramach 
programu Filmoteka Małopolska w 2016 i 2018 roku. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia sublicencji na korzystanie z autorskich praw 
majątkowych do filmów dokumentalnych stanowiących własność Województwa 
Małopolskiego. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji im. Służebnicy Bożej 
Siostry Magdaleny Marii Epstein pn. Zasłużona krakowianka Maria Epstein w drodze 
do niepodległości - wystawa okolicznościowa historyczna składająca się  
z archiwalnych fotografii, tekstów i opisów, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tarnowskiego Stowarzyszenia Jazzu 
Tradycyjnego „Leliwa”, pn. XII Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Jazzowy Rynek – 
Tarnów 2019”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje  

w teatrze”, złożonego przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Symfonia 
Sobótkowej Nocy – XX edycja złożonego przez Stowarzyszenie „Piwnica Świętego 
Norberta” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
12. Przyjęcie materiałów na X Sesję SWM w dniu 17 czerwca br. (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu 
Leczniczego Nr 2 w Krakowie. 
(Pkt 12 – 15 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 10.40 
 

13. Przyjęcie materiałów na X Sesję SWM w dniu 17 czerwca br. (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 
Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku 

Województwa Małopolskiego, w sprawie zmiany nazw szkół prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie. 

 
15. Informacja dotycząca zwiększenia środków finansowych na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowej elewacji frontowej budynku Małopolskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23”. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Tarnowa na lata 2017 - 2022 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Oświęcim na lata 2016 – 2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
małopolskiego. 
(Pkt 16 – 17 ref. P. Anna Mlost – Z-ca Dyr. Dep. ZR) godz. 10.50 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

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

przestrzennego Gminy Bobowa - miasto Bobowa część działki Nr 119, miasto 
Bobowa część działki Nr 580/2 i część działki Nr 595/2, miasto Bobowa działka Nr 
1097, wieś Brzana działka Nr 657/1, wieś Jankowa działka Nr 222/2, wieś Jankowa 
część działki Nr 345, wieś Jankowa część działki Nr 380/9, wieś Jankowa część 
działki Nr 451/1, wieś Jankowa część działki Nr 483 (część działek Nr 483/1, 483/2 
wg nowego podziału), wieś Sędziszowa działka Nr 317/6, wieś Wilczyska działka 
Nr 272/1, 
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b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon ulicy Przewóz”, 

c) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 968 od km 1+110,97 do km 1+262,70 odc. ref. 060 wraz  
z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego mostu w km 
1+168,50 odc. ref. 60 nad rzeką Mszanka, przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego  
w miejscowości Mszana Górna, Gmina Mszana Dolna, powiat limanowski, 
województwo małopolskie”, 

d) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 968 od km 0+450,00 do km 0+561,50odc. ref. 040 wraz  
z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego mostu w km 
0+506,78 odc. ref. 040 nad ciekiem bez nazwy (rowem), przebudową i budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową i rozbiórką objazdu 
tymczasowego w miejscowości Mszana Górna, Gmina Mszana Dolna, powiat 
limanowski, województwo małopolskie”. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Porębie Spytkowskiej pn. „II Małopolskie Dni Ratownictwa” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 18 – 24 ref. P. Marcin Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 11.00 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2018 Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka  
w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2018 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dla którego podmiotem tworzącym 
jest Województwo Małopolskie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2018 Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice’’ Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2018 Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wojskowych Zakładów 
Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Wiarus” 
w Muszynie Złockiem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 
 

24. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zmniejszenie 
problemu izolacji osób niepełnosprawnych w Gminie Wielka Wieś” złożonego przez 
Fundację „Mój sen” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
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25. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „III Piknik 
Sportowo Charytatywny” złożonego przez Kółko Rolnicze w Kalinie Lisiniec na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11.15 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

26. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Biegi Dionizyjskie 
złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy ,,GROM’’ na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 26 – 28 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. TS) godz. 11.25 
 

27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Organizacja 
zgrupowania sportowego dla zawodników UKS Olczanka Zakopane  złożonego przez 
Uczniowski Klub Sportowy ,,Olczanka’’ Zakopane na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

28. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski cykl 
biegów górskich Beskidu Wyspowego złożonego przez Beskidzko-Gorczańskie 
Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 922/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna 
polityka energetyczna. 
(Pkt 29 – 35 ref. P. Magdalena Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.35 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

30. 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. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 716/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 3. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Przedsiębiorcza 
Małopolska. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 721/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny 
społecznie. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu 
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Działania (RPD) na rok 2019 w ramach 9. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny 
społecznie. 

  
34. Podjęcie decyzji w sprawie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Krakowie w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu. 
 

35. Informacja nt. kierunków zagospodarowania oszczędności w ramach RPO WM na 
lata 2014 – 2020 wymagających renegocjacji z Komisją Europejską. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 711/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 
„Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.3 „Dotacje dla MŚP 
– wczesna faza rozwoju”, Typ A „wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz 
wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce”. 
(Pkt 36 – 37 ref. P. Edyta Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11.50 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1578/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 
„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność 
międzynarodowa małopolskich MŚP” z późn. zm. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej 
Województwu Małopolskiemu od Gminy Limanowa z tytułu pomocy finansowej 
uzyskanej w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018”. 
(Pkt 38 – 44 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12.00 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej 
Województwu Małopolskiemu od Gminy Olesno z tytułu pomocy finansowej 
uzyskanej w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018”. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - 
Państwowym Instytutem Badawczym i Zakładem Doświadczalnym IHAR - PIB  
w Grodkowicach w zakresie podnoszenia konkurencyjności małopolskiego 
rolnictwa i wspierania rozwoju obszarów wiejskich Małopolski. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem Doświadczalnym  
w Grodkowicach na: przeprowadzenie badań polegających na ocenie polowej 
kolekcji roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski, 
przeprowadzenie badań oceniających żywotność nasion regionalnych form 
uprawnych zbóż, wykonanie obserwacji i badań odnoszących się do przebiegu 
wegetacji, oceny podatności odmian zbóż zgromadzonych w kolekcji na choroby 
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grzybowe, oceny cech morfologicznych i plonowania regionalnych form uprawnych 
zbóż, a także określenie przydatności do przetwórstwa mąk z dawnych odmian 
pszenic, przygotowanie i upowszechnienie informacji o prowadzonych pracach  
i badaniach dotyczących zachowania dawnych odmian roślin uprawnych  
w Małopolsce, zainicjowanie prac nad rozwojem nasiennictwa roślin kwietnych  
w gospodarstwach tradycyjnych Małopolski i promocję wykorzystania naturalnych 
czynników oporu środowiska w procesie zwalczania szkodników roślin uprawnych. 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Nowogórski Piknik Rodzinny „Bezpieczne wakacje w domu i na wyjeździe” 
złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Górze na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Jubileusz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Niskowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

44. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Kolorowa Wola” 
– rozwój Koła Gospodyń Wiejskich „Wolanie” w Woli Zachariaszowskiej, złożonego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowej „Wolanie na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Urzędem Miasta  
w Krynicy-Zdrój w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
(Pkt 45 – 46 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.15 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Urzędem Miasta  
w Mszanie Dolnej w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu 
asfaltowego. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej 
Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 
2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
(Pkt 47 – 49 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 12.25 
 

48. Informacja w sprawie projektu realizowanego przez Gminę Czernichów, pn. „Głęboka 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czernichów”. 
 

49. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu pn. „Stworzenie 
warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy 
tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju.” 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


