
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 160/20 

w dniu 28 kwietnia 2020 r. 

ul. Basztowa 22 

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 z posiedzenia ZWM w dniu 25 lutego 2020 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych pod nazwą: „Ogólnopolskie Obchody Dnia Samorządu 
Terytorialnego – Stary Sącz 2020”. 
(Ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 10:05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości 
położonej w Krakowie, przy ul. Trynitarskiej oraz oddania jej  
w użyczenie. 
(Ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10:10 
 

5. Informacja dotycząca umorzenia należności dla Stowarzyszenia 
Promocji i Rozwoju Odkryj Tylicz. 
(Pkt 5-7 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:15 
 

6. Informacja w sprawie przyznania środków dla Muzeum Armii Krajowej 
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie na dofinansowanie wkładu 
własnego w ramach zadania Przygotowanie projektu architektonicznego 
z adaptacją akustyczną dziedzińca Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Miasta Tarnowa o udzielenie pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie zakupu 
wyposażenia pracowni digitalizacji w Oddziale Historii Tarnowa  
i Regionu Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
 



 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.09.02.01-12-0388/17 pn. 
„Małopolski Tele-Anioł” dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, 
Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu D. wsparcie projektów 
z zakresu teleopieki Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, z późn. zm. 
(Ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 10:25 
 

9.  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. 
(Ref. P. Jarosław Raźny – Dyr. Dep. PS) 10:30 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

zawierającej wyniki oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych  
w ramach V rundy konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 
Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 
8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie 
dla pracodawców, Typ projektu A: Programy przekwalifikowania 
pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub 
zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym 
obciążeniu dla zdrowia. 
(Pkt 10-12 ref. P. Alina Paluchowska – Wicedyrektor WUP w Krakowie) 10:35 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
realizacji projektu pod roboczą nazwą „COMORELP – Monitorowanie 
Regionalnych Polityk Uczenia się dorosłych” w ramach programu 
Erasmus+, Akcja 2: KA204 Partnerstwa strategiczne dla uczenia się 
dorosłych w obszarze Edukacja dorosłych. 
 

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

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 



 

Małopolskim a Gminą Wieliczka dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo 
Małopolskie przewozów w ramach Autobusowych Linii Dowozowych. 
(Pkt 13-14 ref. P. Paweł Obrzut - p.o. Z-cy Dyr. Dep. TK) godz. 10:45 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień  
w sprawie przekazywania organizatorom publicznego transportu 
zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych 
przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości 
poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu 
zbiorowego. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 
2018r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu kompleksowego 
utrzymania dróg wojewódzkich podlegających przekazaniu jednostkom 
samorządu terytorialnego na cztery sezony utrzymania letniego i/lub 
zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumień objętych 
wykazem. 
(Pkt 15-16 ref. Katarzyna Węgrzyn – Madeja - Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 
10:55 
 

16. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla zadań: 
„Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – 
etap I” oraz „Obwodnica Tuchowa”. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły  
w Mszanie Dolnej do zwalniania rodziców młodzieży przebywającej  
w ośrodku z całości lub części opłat za posiłki. 
(Ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:05 

18. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu planu 
miejscowego wsi Liszki. 
(Pkt 18-23 ref. P. Anna Mlost – Z-ca Dyr. Dep. ZR) godz. 11:10 
 

19. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 
planu miejscowego Gminy Sękowa. 
 

20. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 
planu miejscowego Gminy Sękowa. 

 
21. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Libiąż „Północ”. 
 

22. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 



 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. 
Podegrodzie. 
 

23. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna. 

 
 
 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 

 


