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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 133/20 

w dniu 4 lutego 2020 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. 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 17 października 2019 r.,  

24 października 2019 r., 12 listopada 2019 r., oraz 24 grudnia 2019 r. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego Panu Romanowi Wcisło – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do złożenia 
oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli 
złożonego pod wpływem błędu w Aneksie nr 2 z dnia 13 września 2019 
r. do umowy nr 00100-6935-UM0610287/17 z dnia 9 sierpnia 2017 roku 
realizowanej przez Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
(Ref. P. Roman Wcisło – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 10.05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 
(Pkt 4-8 ref. P. Tomasz Warchoł - Dyr. Dep. TK) godz. 10.15 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
dąbrowskiego w Województwie Małopolskim. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1079/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu gorlickiego  
w Województwie Małopolskim. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1065/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Krakowa, miasta na 
prawach powiatu w Województwie Małopolskim. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 583/04 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa 
Małopolskiego. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2236/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19  
w ramach 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. 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 9-12 ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP) godz. 10.25 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2273/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19  
w ramach 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. 

 
11. 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 
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potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie 
zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów 
Zdolnych. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.04-12-0460/16 pn. 
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 ROZWÓJ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura 
Edukacyjna – typ projektu A. koordynacja działań związanych z 
realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości będących na 
ewidencji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie w Likwidacji, stanowiących wyposażenie biurowca przy ulicy 
Szlak 73 w Krakowie na rzecz Departamentu Generalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 13-15 ref. P. Zbigniew Kot – Likwidator Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie) godz. 10.35 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/20 z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Krakowie w przedmiocie rozwiązania 
porozumienia nr V/138/RO/3232/18, nr 745/RPU/2018/NN z dnia 31 
października 2018 r. w sprawie współpracy przy opracowaniu i 
podpisywaniu protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących przejęcia 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentacji 
Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu 
Państwa w stosunku do obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
stanowiących własność Skarbu Państwa. 
 

15. Informacja w sprawie udostępnienia nieruchomości przy ulicy 
Ludźmierskiej 34A w Nowym Targu na rzecz Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
16. Informacja w sprawie zagospodarowania nieruchomości położonej przy  

ul. Ludźmierskiej 34a w Nowy Targu. 
(Pkt 16-18 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.45 

 
17. Informacja w sprawie postępowania o zasiedzenie własności części 

nieruchomości Województwa Małopolskiego położonej w Jurgowie. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 
drodze przetargu na czas nieoznaczony powierzchni zlokalizowanej w 
budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. 

 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 
19. Informacja w sprawie zaangażowania Województwa Małopolskiego  

w organizację XIII edycji konferencji pn. „Risk Management in a 
Challenging Global Environment” (Zarządzanie ryzykiem w obliczu 
wyzwań globalnych).  
(Pkt 19-24 Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10.55 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska sieć sukcesorów”. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa 
współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji 
(Inicjatywa Awangarda)”. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założenia do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Pcim na lata 2019-2034”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Zembrzyce na lata 2019-2034”. 
 

24. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 – 2024 w 
odniesieniu do województwa małopolskiego przedsiębiorstwa 
energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Tarnowie. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Regionalnego 
Systemu Biuletynów Informacji Publicznej. 
(Pkt 25-26 ref. P. Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG ds. Cyfryzacji) godz. 11.05 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo 

Małopolskie do ogólnoeuropejskiej kampanii pn. „Tydzień z 
Internetem” w 2020 roku. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2019 rok  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
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stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 
(Pkt 27-29 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.15 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo 
Małopolskie do zwalniania z całości lub części opłat za zakwaterowanie 
w internacie. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo 
Małopolskie do czynności zwykłego zarządu związanych z 
prowadzeniem szkoły lub placówki oświatowej. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
30. Informacja w sprawie przedstawienia wyników 8 edycji „Badania opinii 

mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa 
obszarów działań samorządu wojewódzkiego”. 
(Pkt 30-32 ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 11.25 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 
31. Informacja w sprawie prefinansowania wydatków projektu 

pozakonkursowego „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
wsparciem dla przedsiębiorców”, zaplanowanego w ramach Działania 
1.3 RPO WM 2014 - 2020 przez Departament Zrównoważonego Rozwoju 
UMWM. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
 
32. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 35 
(Ceramiczna-Składowa-Bór). 

 
33. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br. (projekt do 

konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii oraz nadania statutu Małopolskiemu Szpitalowi 
Ortopedyczno- Rehabilitacyjnemu im. prof. Bogusława Frańczuka. 
(Pkt 33-39 ref. P. Jarosław Raźny - p.o. Dyr. Dep. PS) godz. 11.35 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany nazwy 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz nadania statutu 
Małopolskiemu Szpitalowi Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu im. prof. 
Bogusława Frańczuka. 
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35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Agnieszki 

Tomaszewskiej - Ostrowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą 
pod firmą „LOTA GROUP” Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska z 
siedzibą w Warszawie, dla „Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji 
Agnieszka Tomaszewska- Ostrowska” w Krynicy-Zdrój, o zmianę we 
wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Klimontowie pn. „Aktywne ferie na wsi”, złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Kampania edukacyjna o FASD pod hasłem: „Ani kropelki!” 
Profilaktyka FASD złożonego przez Fundację ad vocem, ul. 
Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku pn. „VII Ogólnopolska 
Zimowa Senioriada na Podhalu” złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11.50 

 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

41. Informacja w sprawie realizacji wniosku nr 140 z posiedzenia ZWM w 
dniu 26 listopada 2019 r. dotyczącego przeanalizowania aktualnego 
stanu modelu wdrażania działań z zakresu kształcenia zawodowego i 
ustawicznego przez samorząd województwa oraz sformułowania 
stanowiska dotyczącego jego przyszłego kształtu. 
(Ref. P. Michał Kądziołka - Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 11.55 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Województwa 

Małopolskiego w Stowarzyszeniu „Małopolska Organizacja 
Turystyczna”. 
(Ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 12.05 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku w zakresie 
„Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych 
województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego” oraz powołania Komisji 
Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
(Pkt 43-45 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 12.15 

 
44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. ,,1. Ogólnopolskie Zawody Narciarskie PIT w Krynicy-Zdrój” 
złożonego przez Polską Izbę Turystyki na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ,,Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Dzieci w Łyżwiarstwie 
Szybkim” złożonego przez Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  

 
46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „Aquaporium” złożonego przez Fundację ReEkonesans na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
(Ref. P. Piotr Łyczko – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 12.25 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2020 rok w działach 010, 600, 700, 710, 750, 758, 801, 
853, 921. 
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 12.35 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o 
charakterze twórczym przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – 
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. 
(Pkt 48-55 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 12.45 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Żandarmeria pn. „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na 
Sądecczyźnie”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Eden pn. „Konferencja Bieżanowska 14 II 2020 „Pasma 
żywej pamięci” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
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51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania pn. Święta 
Wielkanocne – poznajemy regionalne tradycje, złożonego przez 
Stowarzyszenie Rozwijamy Pasje na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

52. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania „Misterium 
Męki Pańskiej w Dziekanowicach”, złożonego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach 
na podstawie art. 19austawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania „Muzykuj z 
nami! - promocja Orkiestry Dętej OSP „Wola" z Woli Zachariaszowskiej, 
złożonego przez Stowarzyszenie Muzyka do Woli na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania „Kobieta w 
krainie łagodności”, złożonego przez Towarzystwo Teatru, Orkiestry i 
Chóru Włościańskiego w Łużnej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania pn. 
Najmniejsza Scena Świata – poszerzenie oferty kulturalnie dla 
mieszkańców Tarnowa i okolic złożonego przez Fundacje Impuls 
Rozwoju na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


