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         PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 23 października 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 

 
Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia 

ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie 
charakter orientacyjny. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego  

na 2018 rok w działach 010, 600, 750, 751, 758, 801, 852, 853, 854, 921. 
 (Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. św. Tomasza w Krakowie, 
stanowiącej własność Województwa Małopolskiego. 

 (Pkt 2 - 3 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.10 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu 

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

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego do Konkursu urbanistyczno-

architektonicznego, jednoetapowego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie. 

 (Ref. P. M. Wojtacha – Dyr. IS) godz. 11.15 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
5. Informacja nt. wnioskowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana 

Pawła II potrzeb finansowych na realizowane zadania. 
 (Pkt 5 - 11 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11.20 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, dotyczącej przekazania Krakowskiego 
Teatru – Scena STU Gminie Miejskiej Kraków. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe 

działalności i program działania Opery Krakowskiej w Krakowie oraz w sprawie 
upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Małopolskiego w zakresie zawarcia umowy określającej warunki 
organizacyjno-finansowe działalności i program działania Opery Krakowskiej  
w Krakowie. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bogusława Nowaka na stanowisko 
Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe 

działalności i program działania Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz  
w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Małopolskiego w zakresie zawarcia umowy określającej warunki 
organizacyjno-finansowe działalności i program działania Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Głuchowskiego  

na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o uzgodnienie treści statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum 
Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kulturalno – 

Oświatowego im. Adolfa Hyły złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 11.40 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na realizację zadania  

z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa miasteczek ruchu 
drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim”. 
 (Pkt 13 - 19 ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz. 11.45 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1067/05 Zarządu Województwa 

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

 
15. 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. 

 
16. 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. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1077/05 Zarządu Województwa 

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

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1080/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. dot. nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu suskiego w Województwie Małopolskim. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1082/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu miechowskiego w Województwie Małopolskim. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 (Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11.55 
 
21. Informacja nt. możliwości zmiany przyjętej formuły realizacji projektów w zakresie 

robót budowlanych z trybu „zaprojektuj i wybuduj” na tryb z „pozwoleniem  
na budowę” dla projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 

 (Pkt 21 – 26 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12.00 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1291/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0435/17 pn. „Budowa trasy rowerowej Michałowice - 
Młodziejowice - Książniczki” złożonego przez Gminę Michałowice, znajdującego się 
w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych.  

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1292/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0467/17 pn. „Droga rowerowa Jeziorzany, Ściejowice, 
Piekary, Kryspinów, Budzyń, Cholerzyn skomunikowane szybką komunikacją 
aglomeracyjną” złożonego przez Gminę Liszki, znajdującego się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.  

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 233/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0964/17 pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych  
i ciągów pieszorowerowych w ciągi drogi powiatowej od Aleksandrowic do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w Gminie 
Zabierzów” złożonego przez Gminę Zabierzów, znajdującego się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1440/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
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Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane” w ramach Osi 
Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

 
26. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.03.01-12-1041/17,  
pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 
22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne 
Muzeum Fotografii w Krakowie” złożonego przez Muzeum Historii Fotografii  
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w ramach naboru nr RPMP.04.03.01-IZ.00-
12-056/17 Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej - ZIT w ramach RPO WM. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających 

Województwu Małopolskiemu od Spółdzielni Socjalnej INFOla z siedzibą  
w Krakowie z tytułu zwrotu wsparcia podstawowego oraz wsparcia pomostowego 
udzielonego Spółdzielni Socjalnej INFOla z siedzibą w Krakowie przez 
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na 
podstawie umowy nr 18/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. oraz umowy nr 19/2012 z dnia 
14 lutego 2012 r. 

 (Pkt 27 – 28 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12.15 
 
28. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających 

Województwu Małopolskiemu od Spółdzielni Socjalnej „Intrada” Szkoła Patchworku  
z siedzibą w Krakowie z tytułu zwrotu wsparcia pomostowego udzielonego 
Spółdzielni Socjalnej „Intrada” Szkoła Patchworku z siedzibą w Krakowie przez 
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na 
podstawie umowy nr 32/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 

 
29. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego złożonego przez 

Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Krzeszowice na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 12.20 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających  
z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół  
i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 
(Pkt 30 – 33 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz.12.25 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 907/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału środków  
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych Województwa Małopolskiego na 2018 r.  

 



5 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Dawidowi Szelidze stanowiska 

Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza  
w Zakopanem.  

 
34. Podjęcie postanowień w sprawie:  

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
odcinka drogi krajowej nr 94 w km 325+299,78 do km 326+048,37, wraz z rozbudową 
skrzyżowania DK 94 z drogą powiatową nr 2132K w formie ronda w km 325+802,61, 
rozbudową skrzyżowania i drogi gminnej w km 325+516,79, budową skrzyżowania  
i drogi gminnej w km 325+696,14, przebudową i budową infrastruktury technicznej  
w miejscowości Modlnica na terenie gminy Wielka Wieś, powiat krakowski, 
województwo małopolskie", 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP 
relacji Trzebinia – Zebrzydowice ulicą Kroczymiech i okolicami ulicy Różanej  
a rzeką Chechło – Etap I, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap II, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zator dla obszaru Palczowice i Smolice, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1646K Szaflary-Ostrowsko (budowa ścieżek rowerowych)  
w m. Szaflary w km: 7+658,20 – 8+086,26”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa mostu  
w miejscowości Rzędowice JNI 01027459 na potoku Ścieklec w ciągu drogi 
powiatowej nr 1264K wraz z dojazdami”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Centrum Edukacji Przyrodniczej w rejonie Palenicy Białczańskiej w m. Brzegi, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Las Borkowski”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój – Ponice (budowa chodnika) w miejscowości 
Ponice (odc. II)”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru cmentarza parafialnego w sołectwie Narama w gminie Iwanowice, 

−  uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Czułówek. 

 (Pkt 34 – 35 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12.30 

 

35. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie 
zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 933 ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach na odcinku od ul. Obozowej, Lisowce, 
Piastowskiej do ul. Dąbrowskiego, kilometraż globalny od 0+000 – 1+369  
w Brzeszczach, związana z budową ścieżki pieszo-rowerowej – Pakiet nr 1”. 

 
36. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


