
 

 

 
 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 140/20 

w dniu 25 lutego 2020 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 

 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w 

porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 
 
 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 19 i 31 grudnia 2019 
r.  

 
OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM 
 

3. Informacja nt. nieruchomości przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie. 
(Pkt 3 – 4 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. SG) godz. 10.00 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 
drodze przetargu na czas nieoznaczony powierzchni 
zlokalizowanych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. J. 
Dietla w Krakowie. 
 

5. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Zwiedzanie zabytkowych bibliotek w Krakowie i Małopolsce, 
złożonego przez Stowarzyszenie Artystów Młode Sztuki na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 (Ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz. 10.10 
 

OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

6. 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. 
(Pkt 6 – 12 ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. TK) godz. 10.15 
 



 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
nowosądeckiego w Województwie Małopolskim. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1078/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
oświęcimskiego w Województwie Małopolskim. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1080/05 Zarządu 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1079/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w 
sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
gorlickiego w Województwie Małopolskim. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych.  
 

12. Informacja nt. przeznaczenia środków finansowych zgromadzonych 
na funduszu zapasowym Małopolskich Ośrodków Ruchu 
Drogowego na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
13. Informacja nt. zawarcia porozumienia w związku z realizacja projektu 

– Małopolska Karta Aglomeracyjna. 
(Pkt 13 - 21 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 10.30 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Skarbem Państwa Ministerstwem Cyfryzacji 
porozumienia w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania 
publicznej aplikacji mobilnej mObywatel oraz usługi mTożsamość 
dla celów zdalnego przekazywania danych osób fizycznych oraz 
rejestracji w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna. 

 
15. Informacja nt. zatwierdzenia wykazu zadań objętych realizacją w 

ramach Modernizacji odcinków dróg wojewódzkich w 2020 roku. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
X/199/ZDW/19 z dnia 10 października 2019 r. pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Miejską Kraków dotyczącej 
współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa 
zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794” 
w zakresie Zadania nr 1 tj. odcinek miejski – od ul. Pachońskiego do 
granic Miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera oraz 
rozbudową ul. Glogera”. 



 

 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 

upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia aneksu nr 1 do umowy 
darowizny nr X/243/ZDW/19 z dnia 24.01.2020 r. pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Miasto Zakopane w 
przedmiocie nieodpłatnego przekazania drewna. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom samorządu 
terytorialnego, zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas 
realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych 
w 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do 
realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw 
Samorządowych w latach 2019 - 2020. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań 
realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale 
samorządów lokalnych przyjętych do realizacji w 2020 r., oraz zadań 
stanowiących kontynuację zadań z lat poprzednich. 
 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 
2018 r. 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. 
 

21. Informacja nt. zadań: 1. „Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 
nr 781 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”; 2. 
„Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ – zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych”. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia częściowych list 

ocenionych projektów oraz częściowych list podstawowych 
projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały 
wybrane do dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr 
RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 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 8.5 Wsparcie na 
rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla 
tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do 
lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych 
oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących 
instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad 
dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna. 
(Ref. P. Alina Paluchowska – Wicedyrektor WUP) godz. 10.50 

 
 
 



 

 

23. 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 23 - 28 ref. P. Jakub Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11.00 
 

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

25. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 859/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 
propozycji przedsięwzięć uznanych za zgłoszone i wskazanych do 
objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie 
pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

27. Informacja nt. przygotowania Project Pipeline finansowanego ze 
środków RPO WM 2014-2020 w ramach 13 Osi Priorytetowej Pomoc 
techniczna. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia 
Nr RPMP/09/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego wspierającego realizację zadań w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie, wdrożenie i 
utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu pn. Małopolski 
System Informacji Medycznej (MSIM)”. 
(Ref. P. Monika Michalska – Mazgaj – Dyr. IS) godz. 11.20 
 

30. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Mazurkowy zawrót głowy” – warsztaty pieczenia i zdobienia 
wielkanocnych specjałów złożonego przez Związek Księży 
Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w 
Archidiecezji Krakowskiej na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 30 – 32 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11.30 
 



 

 

31. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Podtrzymanie Tradycji Niedzieli Palmowej” – druga edycja, 
złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

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

XIV Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze złożonego 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jordanowie na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

33. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Szlakiem znanych sportowców z Rytra – promocja aktywności 
fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz walorów 
turystycznych Sądecczyzny złożonego przez Stowarzyszenie Virtus 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Pkt 33 – 36 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. TS) godz. 11.45 
 

34. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – tom 28” 
złożonego przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 25-02-
2019. 

 
35. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas Joy Ride 

Festiwal w Kluszkowcach oraz Joy Ride - Zakończenie Sezonu 
w Zakopanem. 

 
36. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas Memoriału 

Janusza Kuliga Mariana Bublewicza. 
 

37. Informacja nt. realizacji rządowego Programu „Czyste Powietrze”. 
(Ref. P. Karolina Laszczak - Dyr. SR) godz. 11.55 

 
OBSZAR P. M. MALEC – LECH – CZŁONKA ZWM 
 

38. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Archipelag Skarbów – rekomendowany program profilaktyczny dla 
młodzieży złożonego przez Fundację JMJ Radosny Rodzic na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Ref. P. Jarosław Raźny – p.o. Dyr. PS) godz. 12.00 
 

39. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Łączy nas Małopolska - wycieczka integracyjna dla Seniorów” 
złożonego przez Stowarzyszenie Emerytów Leśnych KONAR na 



 

 

podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 
(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12.05 

 
OBSZAR P. E. CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 

40. Informacja nt. aktualizacji składu Małopolskiej Rady Innowacji. 
 (Pkt 40 – 44 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 12.10 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. 
„Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach 
Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy 
przy organizacji warsztatów Design Thinking w ramach programu 
Projektanci Innowacji PFR. 
 

43. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Organizacja panelu eksperckiego z obszaru inteligentnych 
specjalizacji i regionalnej transformacji branżowej złożonego przez 
Fundację Upowszechniającą Wiedzę i Naukę „Cognitione” na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Założeń do 

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

45. Przyjęcie materiałów na XIX Sesję SWM w dniu 30 marca br. (projekt 
do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 
(Pkt 45 – 46 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 12.20 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2020” z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 



 

 

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego. 
 

 Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


