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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 123/19 

w dniu 19 grudnia 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 28 listopada 2019 r. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dwóch samochodów 
osobowych na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
(Pkt 3-4 ref. P. Łukasz Kmita - Dyrektor Urzędu, Dyrektor Departamentu 
Generalnego) godz. 10.05 
 

4. Informacja dotycząca zapewnienia powierzchni dla Departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM /  
P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 

Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie do 
występowania przed organami podatkowymi oraz do podpisywania 
deklaracji na podatek od nieruchomości. 
(Pkt 5-7 ref. P. Robert Łoś – Dyrektor KBGiTR w Krakowie) godz.10.15 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie do 
występowania przed organami podatkowymi oraz do podpisywania 
deklaracji na podatek rolny. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 

Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie do 
występowania przed organami podatkowymi oraz do podpisywania 
deklaracji na podatek leśny. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia 
urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie 
Gminy Bochnia. 
(Pkt 8-10 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10.25 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
9. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 

przez zwierzęta łowne. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła…” – spotkanie integracyjne dla 
przedstawicieli małopolskich wsi złożonego przez Stowarzyszenie 
Kobiet Wsi Smęgorzów na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a  Miastem i Gminą Uzdrowiskową 
Muszyna w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej 
Muszyna wykonania zadania własnego p.n.: „Zarządzanie odcinkiem 
drogi wojewódzkiej nr 971 w Muszynie obejmującym ciąg ulic: 
Kościelną (od skrzyżowania z obwodnicą) Rynek i Kity od odc. 035 km 
0+000 – odc. 040 km 0+358 (o długości około 0,8 km)”. 
(Pkt 11-12 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10.35 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 780/19 z dnia 14 maja 

2019 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w 
ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach 
prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu A. rozwijanie u uczniów 
i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, Typ projektu B. rozwój 
kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, Typ projektu C. 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
poprzez pomoc stypendialną oraz Typ projektu D. wsparcie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem 
uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-
emocjonalnych. 
(Pkt 13-15 ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP) godz. 10.45 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1812/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu 
A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ 
projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie 
zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów 
Zdolnych. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursu  
nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19 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”, Typ projektu A. 
„Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo 
prace rozwojowe”. 

 
16. Informacja w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach 

komponentu regionalnego projektu Małopolski System Informacji 
Medycznej (MSIM). 
(Ref. P. Monika Michalska-Mazgaj - Dyrektor Biura IS) godz. 10.55 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 65/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 
6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
(Pkt 17-22 ref. P. Paweł Knapczyk - Dyr. Dep. FE) godz. 11.05 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1531/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. 
„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” złożonego przez 
Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach 2 Osi 
priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i 
otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

20. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu  
nr RPMP.07.02.04-12-0043/19, pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy  
ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni” złożonego przez Gminę 
Miasta Bochnia w ramach naboru nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 
Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w 
ramach RPO WM. 
 

21. Informacja w sprawie wdrażania Poddziałania 2.1.4 E-usługi w 
informacji przestrzennej – 2. Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, 
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, w związku z 
przeprowadzonym przez Departament FE monitoringiem realizowanych 
projektów - komponent lokalny. 

 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.03.02-12-0332/16 pn. Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi 
Gorlickiej realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/19 z dnia 14 marca 

2019 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji 
Turystyki w Małopolsce. 
(Pkt 23-24 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11.20 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja”. 

 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2079/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
powołania Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. 
(Pkt 25-26 ref. P. Lucyna Bożek - p. o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 11.30 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2078/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
powierzenia pełnienia obowiązków  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Andrychowie. 
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OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2224/19 z dnia  

3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru do bazy kandydatów na 
członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. Dawid Puszko - Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 11.40 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


