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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 82/19 

w dniu 6 sierpnia 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o 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 11 czerwca 2019 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób 
prawnych. 
(Ref. P. Łukasz Kmita - Dyrektor Urzędu, Dyrektor DG) godz. 10.05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 211/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego  z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości 
położonej w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9. 
(Pkt 4 - 6 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.15 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu podziału 
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 671/1 i 671/3 oraz działka nr 
671/2 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej. 
 

6. Informacja w sprawie lokali użytkowych posadowionych na 
nieruchomości w  Dąbrowie Tarnowskiej. 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 

 
7. Podjęcie postanowień w sprawie: 

a) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Raba Open 
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River” dotyczącej działki nr ewid. 686/2 w Nieznanowicach, 
b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów 
Bocheński II”, 

c) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola 
Zabierzowska II”, 

d) uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko  
w mieście Nowe Brzesko, 

e) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Radziemice  
w Gminie Radziemice, 

f) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” 
przy ul. Józefa Michalusa, ul. Stróżowskiej i ul. Bieleckiej”, 

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

h) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: 
„Budowa ul. Jana Buszka wraz z budową sieci kanalizacji 
deszczowej, sieci elektroenergetycznej (oświetlenia ulicznego), 
sieci elektroenergetycznej nn (zasilanie oświetlenia) oraz 
przebudową istniejącej sieci SN i nn na działkach nr 158/5, 159/5, 
162/5, 162/20, 165/5, 166/15, 166/21, 186/3, 276/19, 276/20, 292/5, 
330/9, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 330/23, 330/38, 330/42, 330/43, 
330/44, 330/48, 330/49, 343/7, 364 obr. 05 jedn. ewid. 126102_9 
Krowodrza w miejscowości Kraków". 

(Pkt 7-10 –  ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 10.25  
 

8. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lipinki. 
 

9. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu 

Województwa Małopolskiego pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu 
Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” w ramach Działania 1.3 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 „Małopolskie Centra Innowacji”. 
 

11. Podjęcie decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, określającej kwotę do 
zwrotu. 
(Ref. P. Magdalena Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 10.35 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1432/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-0432/17 pn. 
„Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz  
z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” złożonego przez 
Gminę Wieliczka 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. 
(Ref. P. Bogusława Strzelichowska - Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 10.45 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 234/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-
004/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, 
Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 
1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, zmienionej 
Uchwałą Nr 927/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 
2019 r.  
(Ref. P. Rafał Solecki – Dyrektor MCP) godz. 10.55 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. 
Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie  
i Nowym Sączu. 
(Ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11.05 

 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Województwa 

Małopolskiego w stowarzyszeniach z jego udziałem. 
(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 11.15 

 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZWM 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołana Rady Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 16-17 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 11.25 
 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Przywództwo z misją. Laboratorium 2019” złożonego przez Fundację 
Warsztat Innowacji Społecznych na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.  
V Zagłębiowski Międzynarodowy Festiwal Organowy wraz z publikacją 
jubileuszową złożonego przez Stowarzyszenie Artystów Spectrum na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 18 – 24 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 11.35 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Koncerty organowe w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie”, 
złożonego przez Stowarzyszenie Chór Musica Ex Anima & Orkiestra 
Symfoniczna Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego Nr 887/16 z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie powołania 
Kapituły Nagrody dokonującej oceny zgłoszeń do Nagrody 
Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne  
i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości 
kulturowej w Małopolsce. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Przyjaciół Nowicy pn. Psalmy. XI Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów 
w Nowicy, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich w Szynwałdzie pn. „Organizacja na terenie gminy Skrzyszów 
uroczystości obchodów z okazji 75 rocznicy rozstrzelania 8 września 
1944 r. przez Niemców trzech partyzantów w przysiółku Ziębówka" 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Kropidle pn. Wpływ 
folkloru i tradycje kultury ludowej na rozwój słaboszowskiego pokolenia 
poprzez dialekt przyśpiewek ludowych złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
„Instytut Świętej Jadwigi Królowej Polski” pn. Upamiętnienie księdza 
Władysława Gurgacza kapelana PPAN w 70. rocznicę jego męczeńskiej 
śmierci złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.  
I Sympozjum naukowe „ Start w Art.” Pt. „ Dyplom i co dalej?”  złożonego 
przez Fundację Wspierania Twórców i Artystów „Start w Art” na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie. 
(Pkt 25-26 ref. P. Agata Suszczyńska – Z-ca Dyr. Dep. EK) godz. 11.50 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręgu Małopolskiego pn. Letnia Akcja Szkoleniowa 
2019, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


