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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 85/19 

w dniu 20 sierpnia 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 
 
 
 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 1 sierpnia 2019 r. 
 
OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
3. Informacja nt. wniosku NZOZ Szpital na Siemiradzkiego o zbycie 

nieruchomości. 
 (Pkt 3 – 5 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. SG) godz. 10.00 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 30 m2 
położonej w Krakowie przy al. Modrzewiowej 22 przez SP ZOZ 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

 
5. Informacja nt. spółki „Uzdrowisko Krynica Żegiestów” S.A. w 

Krynicy-Zdrój oraz „Uzdrowisko Rabka” S.A. w Rabce – Zdrój. 
 
OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na sprzedaż uszkodzonego autobusu szynowego 
SA109-009. 

 (Pkt 6 – 10 ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. TK) godz. 10.15 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1071/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
bocheńskiego w Województwie Małopolskim. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1073/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
limanowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
 
9. 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. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1076/05 Zarządu 

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

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy 

pomiędzy Województwem Małopolskim a Centralnym Ośrodkiem 
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w zakresie 
podnoszenia konkurencyjności małopolskiego rolnictwa i 
wspierania rozwoju obszarów wiejskich Małopolski. 
(Pkt 11 – 17 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. RO) godz. 10.25 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. 
„Małopolska Pszczoła – II edycja” w 2019 r.  

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Powiatem Miechowskim na potrzeby organizacji 
Małopolskiego Święta Zboża, odbywającego się w dniu 25 sierpnia 
2019 r. w Słaboszowie. 

 
14. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Propagowanie tradycji regionalnych Małopolski na Targach Smaki 
Regionów w Poznaniu 28-29 września 2019” złożonego przez 
Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Lokalnego Gminy Olesno na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich Wsi Łęka Szczucińska pn. Święto plonów połączone z 
zakończeniem lata w miejscowości Łęka Szczucińska złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 
 



3 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
GRANICA pn. Okruszyna chleba – promocja kultury, tradycji i 
zwyczajów małopolskiej wsi oraz przypomnienie jej młodemu 
pokoleniu poprzez międzypokoleniowe spotkanie na Granicy 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia 

Raciechowice 2005 pn. Święto owoców złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
18. Informacja nt. propozycji projektów z zakresu inicjatywy „Project 

Pipeline”. 
 (Ref. P. Jakub Szymański – Dyr. ZPO) godz. 10.45 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do 

reprezentowania Województwa Małopolskiego i Zarządu 
Województwa Małopolskiego przed Krajową Izbą Odwoławczą w 
Urzędzie Zamówień Publicznych w związku z wniesionym 
odwołaniem w postępowaniu na „Zaprojektowanie, wdrożenie i 
utrzymanie Systemu składającego się z Hurtowni Danych, Business 
Intelligence oraz Otwarte Dane, wraz z dostawą licencji, 
zapewnieniem szkoleń oraz świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego 
i Usług Rozwoju, w związku z realizacją Projektu pn. „Zintegrowany 
System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie 
Województwem Małopolskim”. 
(Pkt 19 – 25 ref. P. Monika Michalska – Mazgaj – p.o. Dyr. IS) godz. 
10.55 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1155/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmienionej 
Uchwałą Nr 484/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 
marca 2016 r., zmienionej Uchwałą nr 627/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 
1641/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 
2018 r. w sprawie określenia zasad przygotowania projektu 
Województwa Małopolskiego pn. „Zakup Elektrycznych Zespołów 
Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich”, w ramach Priorytetu 
VII Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 419/2017 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 roku, zmienionej 
Uchwałą nr 691/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 
kwietnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 1639/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 
przygotowania projektu Województwa Małopolskiego pn. „Zakup 
taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014 
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2020)”, w ramach V Osi priorytetowej Rozwój transportu kolejowego 
w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1269/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmienionej 
Uchwałą nr 1646/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 
września 2018 r., w sprawie wyrażenia woli wspólnego 
przeprowadzenia z Gminą Miejską Kraków Konkursu urbanistyczno-
architektonicznego jednoetapowego, na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego 
w Krakowie oraz postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku/budynków 
Centrum Muzyki wraz z przyległym terenem i wewnętrznym układem 
komunikacyjnym, świadczenie nadzorów autorskich oraz innych 
usług. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 976/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej 
Uchwałą nr 485/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 
marca 2016 r., zmienionej Uchwałą nr 762/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 1638/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2018 r. w 
sprawie określenia zasad przygotowania projektu pn. „Małopolski 
System Informacji Medycznej - MSIM”, w ramach Priorytetu II 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 783/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie 
wyrażenia woli zawarcia umów dotacji z partnerami projektu pt. 
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 
inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 
przyjęcia treści umów dotacji oraz upoważnienia do podpisywania i 
realizacji umów dotacji. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. zmienionej 
Uchwałą nr 1346/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 
lipca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 308/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania 
Komitetu Sterującego ds. przygotowania i wdrożenia projektu pn. 
„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. 
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OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
26. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Krajobraz wioski galicyjskiej za czasów bł. Karoliny”, złożonego 
przez Parafię Rzym.-Kat. pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Pkt 26 – 31 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. TS) godz. 11.00 

 
27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

,,VIII Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK Edycja 
Mikołajkowa” złożonego przez Integracyjny Klub Sportowy Druga 
Strona Sportu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Zabawie pn. ,,Zabawa z aerobikiem’’ złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Herkules w Brzesku pn. ,,II Turniej Rodzinny Dziecko-Rodzic’’ 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska pn. ,,Biegnij Dąbrowo! – 
organizacja dąbrowskiego biegu ulicznego dla mieszkańców 
Powiśla Dąbrowskiego’’ złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie 

Socios Wisła Kraków pn. ,,Wisła dla Klubów. Turniej Piłkarski dla 
dzieci i młodzieży’’ złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
OBSZAR P. M. MALEC – LECH – CZŁONKA ZWM 
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego 

zasad współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim, a Izbą 
Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy organizacji Konkursu o 
nagrodę „Krakowskiego Dukata”. 
(Pkt 32 – 33 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11.20 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy 

w zakresie organizacji X edycji Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Małopolsce 2019, w ramach XII edycji 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. 
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34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1289/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie 
powołania Dyrektora Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 
Ortopedii. 

 (Pkt 34 – 36 ref. P. Lucyna Bożek – p.o. Z-cy Dyr. PS) godz. 11.30 
 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 314/06 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie 
powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiej Przychodni 
Stomatologicznej w Krakowie. 

 
36. Informacja nt. możliwości zmiany przeznaczenia środków 

pochodzących z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót 
hurtowy napojami alkoholowymi i przekazania środków finansowych 
dla Centrum Terapii Uzależnień oraz Oddziału Dziennego w 
Gorlicach. 

 
37. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Potencjał seniorów rozwija społeczność lokalną w Gminie Stary 
Sącz złożonego przez Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 (Ref. P. Rafał Barański – Z-ca Dyr. ROPS) godz. 11.40 
 
38. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, 
b) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamionka Wielka. 
(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. ZR) godz. 11.45 
 
OBSZAR P. A. PIECZARKI – CZŁONKA ZWM 
 
39. Informacja nt. wniosku o wsparcie finansowe produkcji filmu 

fabularnego na podstawie poematu Karola Wojtyły pt.: „Przed 
sklepem Jubilera”.  

 (Pkt 39 – 40 ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz. 11.50 
 
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Artystów Spectrum pn. „V Zagłębiowski Międzynarodowy Festiwal 
Organowy wraz z publikacją jubileuszową" złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektów 

konkursowych finansowanych ze środków Programu Edukacja. 
 (Pkt 41 – 42 ref. P. Łukasz Cieślik – p.o. Dyr. MCDN) godz. 12.00 
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42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 
2019/2020. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


