
 

 
 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 22 marca 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 10.00 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania pozytywnie udzielenia promesy 

zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji 
przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą 
w Tarnowie. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10.00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2015-2023. 
(Pkt 2-4 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 10.05 
 

3. Informacja dotycząca prowadzonego przez Ministerstwo Energii Konkursu dla 
Klastrów Energii. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

4. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy 
Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna – Etap I, polegająca na: budowie początkowego 
odcinka obwodnicy: od km: 0+000.00 do 2+585.00, nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 969 (klasy G), to jest od projektowanego skrzyżowania z DK 49 w km 
4+337.47 (DK 49) do projektowanego skrzyżowania z DP1646 (ul. Jana Pawła II) wraz 
z budową tych skrzyżowań oraz budową obiektów inżynierskich, chodników, 
dodatkowych jezdni oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 
w miejscowościach: Nowy Targ, Waksmund i Ostrowsko, gm. Nowy Targ 
w województwie małopolskim”,  
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 781 klasy G, na odc. Ref. 080 od km 0+115,5 do km 0-194,0 wraz  
z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Płazanka oraz 
niezbędna infrastrukturą w m. Wygiełzów, gminie Babice i w m. Płaza, gminie 
Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Strzelnica - Sikornik”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane, zadanie 1” - odcinek nr 01 od km 0+030,00 (odc. ref. 010) do 



 

km 0+222,00 (odc. ref. 010), - odcinek nr 01 od km 0+730,00 (odc. ref. 010) do km 
1+082,00 (odc. ref. 010), 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane , zadanie 1” - odcinek nr 06 od km 3+300,00 (odc. ref. 030) do 
km 4+300,00 (odc. ref. 030), 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Niepołomice dla części dla miejscowości Podłęże. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Tarnów złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 5-7 ref. P. D. Skotnicka – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 10.20 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Tarnów złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w 2018 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej  
z zakresu realizacji projektów „Małopolscy Mistrzowie w szachach” i „Wakacje z piłką 
nożną” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego 
konkursu. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego 

sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok. 
(Pkt 8-12 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 10.30 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury wyboru podmiotów uprawnionych  
do badań sprawozdań finansowych w czterech instytucjach kultury. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Powiatem Gorlickim, dotyczącej udzielenia Powiatowi Gorlickiemu dotacji celowej  
z przeznaczeniem na realizację drugiej części zadania pn.: Pejzaż nad Ropą – 
Małopolski przemysł naftowy przez Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 

 
11. Informacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie Województwa Małopolskiego 

środków na wykonanie części elewacji Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie w 2018 r. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku związanych 
z ogłoszeniem wyników głosowania mieszkańców Małopolski na zadania w II edycji 
Budżetu Obywatelskiego. 

 
 



 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
13. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności  

na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Zajęcia ruchowe oraz aktywny udział w życiu 
społeczno – kulturalnym osób niepełnosprawnych”, na podstawie oferty złożonej 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 
(Pkt 13-16 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 10.50 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
 

15. Informacja nt. rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2016 roku dla 
Powiatu Krakowskiego na realizacje programu pn. Program zdrowotny dotyczący 
profilaktyki zakażeń pneumokokowych. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 
rozbiórki tych obiektów. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu oraz powołania Komisji 

Konkursowej do oceny zgłoszeń w ramach II edycji konkursu pn.: „Niezwykła 
Małopolska Wieś’’ skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego. 
(Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11.00 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1677/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji 
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie 
pt. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III” w ramach Osi 
Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D: 
Przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt 18-19 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11.10 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1678/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji 
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie 
pt. „Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik” w ramach Osi 
Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D: 



 

Przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  

o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej 
„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, 
Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 
(Pkt 20-21 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11.20 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1393/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu  
dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 
Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP”. 

 
22. Informacja w sprawie zamykania Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2007-2013. 
(Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.30 
 

23. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 

 
 


