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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 96/19 

w dniu 24 września 2019 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. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 9 lipca 2019 r. 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZWM 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski  
o dotacje z budżetu województwa małopolskiego przeznaczone na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa małopolskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą 
„Ochrona zabytków Małopolskich”. 
(Pkt 3 – 13 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP godz. 10.05 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa 

Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej  
w Małopolsce w 2019 roku. 
 

5. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu 
województwa małopolskiego na realizację w 2019 r. projektu 
partnerskiego pn. Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości 
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego. 

 
6. Informacja w sprawie wniosku o wsparcie finansowe produkcji filmu 

dokumentalnego pt. „Myślenicka Pani”. 
 
7. Informacja w sprawie możliwości wsparcia budowy pomnika Armii 

Krajowej w Krakowie. 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. koncert, w ramach cyklu: "MUZYCZNE PORY ROKU", złożonego 
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przez Fundacje Kultury i Integracji INTER-ART, na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

BAROK w PODGÓRZU, złożonego przez Fundację św. Benedykta, na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
Wielcy Polacy: kręta droga do niepodległości tom II , złożonego przez 
Fundację Centrum Rozwoju Macierz Polonii, na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
Warsztaty artystyczno- edukacyjne dla członków Zespołu Pieśni  
i Tańca "Miechowiacy", złożonego przez Stowarzyszenie „RANKS", na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
„Pamiętając o przeszłości patrzymy w przyszłość - 120 lecie Zespołu 
Szkół nr 1 w Olkuszu w 101  ocznicę odzyskania niepodległości", 
złożonego przez Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy 
społecznej "Wszyscy dla Wszystkich", na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia NZS 

1980 pn. Wydanie Dziennika Sztabowego Oddziału „Hubala" złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego  ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  
w zamówieniu publicznym pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”. 
(Ref. P. Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG) godz. 10.20 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
15. 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. 
(Pkt 15–16 ref. P. Magdalena Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 

10.25 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi 
Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 
(Pkt 17 – 18 ref. P. Edyta Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 10.35 
 

18. 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 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, 
Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, 
Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”. 

 
19. 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 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. 
(Pkt 19 – 25 ref. P. Paweł Knapczyk - Dyr. Dep. FE) godz. 10.45 

 
20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.06.03.02-12-0526/16 pn. Rewitalizacja Domu Zdrojowego  
w Żegiestowie Zdroju”. 

 
21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu. 

 
22. Informacja dotyczącą  wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego 
Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej. 

 
23. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości postępowania 

administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Beneficjenta części 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich w kwocie 1 070 
420,76 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. 

 
24. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości postępowania 

administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Beneficjenta części 



Strona 4 z 5 

 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich w kwocie  
29 250,02 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. 
 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

25. Podjęcie decyzji o odmowie umorzenia odsetek naliczonych z  tytułu 
nieterminowego rozliczenia zaliczki ze środków europejskich. 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy 
Alwernia dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 780. 
(Pkt 26-27 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11.00 

 

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 780/19 z dnia 14 maja 2019 r.  
w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie 

Sympatyków Babic „IMPULS” pn. „Gmina Babice przyjazna 
pszczołom!” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 28 – 31 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11.10  
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Łącka 
Droga Owocowa pn. Rozpowszechnienie tradycji muzyki ludowej 
Małopolski na Targach Smaki Regionów w Poznaniu 28-29 września 
2019 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 Koła Gospodyń 
Wiejskich Borusowa pn. „Biesiada muzyczna z Kołem Gospodyń 
Wiejskich Borusowa” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

31. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 
Sportowy „Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych” (IBiLS) pn.  
,,IV Borzęcińska Dycha” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
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ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 32 – 33 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 11.20 
 

33. Informacja w sprawie promocji turystyki rowerowej w Małopolsce 
podczas MTB Film Festival w Krakowie. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
 
34. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 

Małopolskie listu intencyjnego w sprawie działania na rzecz powstania 
nowoczesnej strefy przemysłowej położonej przy węźle drogowym 
Książ Wielki. 
(Pkt 34 – 35 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11.30 
 

35. Informacja dotycząca zaangażowania Województwa w wydarzenie pn.  
„JDD 2019”. 
 

36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Kreatywni seniorzy – warsztaty ceramiczne dla seniorów z Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia złożonego przez Stowarzyszenie Jurajski Klub 
Seniora w Jerzmanowicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11.40 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


