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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 27 listopada 2018 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. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok  

w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900. 
(Pkt 1 - 4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.00  

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1395/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia procedury 
wyboru banku, który udzieli długoterminowego kredytu pomostowego  
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 944/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie wskazania osób do zawarcia 
umowy o bankową obsługę budżetu Województwa Małopolskiego oraz jednostek 
organizacyjnych Województwa Małopolskiego nie posiadających osobowości 
prawnej, a także do podejmowania wszelkich czynności prawnych mających na 
celu zaciąganie krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w trakcie 
roku przejściowego deficytu budżetu Województwa Małopolskiego w latach 2018-
2023. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2020/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Członków 
Zarządu Województwa do podjęcia czynności prawnych polegających na emisji 
obligacji Województwa Małopolskiego. 

 
5. Informacja nt. decyzji SKO z 25 października 2018 r. dot. nieruchomości położonej  

w Krakowie przy ul. św. Tomasza 37.  
(Pkt 5 – 6 ref. P. M. Gadzik – Wójcik – Kierownik Zespołu ds. Mienia w Dep. SG)  
godz. 10.20 

 
6. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

„Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Muzea otwarte – rozszerzenie 
możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. 
(Pkt 7 – 14 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 10.40 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Aktywni  

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

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Aktywni  

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

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Rozwoju Sądecczyzny 

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

 
11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wierni 

tradycjom niepodległości – spotkanie z historią”, złożonego przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
12. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Anioł  

w Miasteczku - zimowy festiwal w Lanckoronie zaprasza”, złożonego przez 
Stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku", na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. JAZZ JUNIORS – 

Konkurs (29-30.11.2018), złożonego przez Fundację Muzyki Filmowej i Jazzowej,  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

International Exchange (1-2.12.2018), złożonego przez Fundację Muzyki Filmowej  
i Jazzowej, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad realizacji w 2019 roku małopolskiego 

projektu „Jeżdżę z głową” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. 
 (Pkt 15 - 22 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 11.00 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2019 roku  
pn. „Małopolska Gościnna – I edycja”. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Geotyda złożonej  

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji 4 Alternatywy złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Akademia Piłkarska ,,Mam 

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

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„SPARTA VALLEYBALL KRAKÓW” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Kajakowego „Na Fali” 

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

 
22. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „45 Jubileuszowy 

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego”, 
złożonego przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne OKRĘG 
MAŁOPOLSKI na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Rozwoju Społecznego 

„LEONARDO” pn. „Akademia zdrowia”,  złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 23 – 25 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS0 godz. 11.20 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania w roku 2019 kosztów działania 

zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2156/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na organizowaniu  
i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych. 

 
26. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Tradycje 

świąteczne złożonego przez Stowarzyszenie Rozwijamy Pasje z siedzibą  
Jaksicach (gm. Miechów) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 26 – 27 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 11.35 
 
27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Tradycje  

i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia złożonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne 
Sowa z siedzibą w Lgocie Wolbromskiej (gm. Wolbrom) na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na rzecz Departamentu 
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Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 28 – 29 ref. P. M. Hareńczyk – Likwidator MZMIUW w Krakowie w Likwidacji)  
godz. 11.45 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na rzecz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie. 

 
30. Informacja nt. pilotażowego projektu sieci regionalnych hubów (punktów 

kontaktowych) dla oceny realizacji unijnej polityki (RegHub). 
 (Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12.00 
 
31. 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. 
(Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 12.10 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu,  

dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - VeloDunajec 
odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania.” w ramach Osi Priorytetowej 
6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 

 (Pkt 32 – 33 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12.20 
 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2159/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie pt. „Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” w ramach Osi 
Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, 12.2 Infrastruktura edukacyjna w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020. 

 
34. 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 3.2 „Promocja postaw przedsiębiorczych 
oraz potencjał IOB”, Typ projektu A „Promocja postaw przedsiębiorczych” oraz Typ 
projektu B „Profesjonalizacja usług doradczych IOB”. 

 (Ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12.35 
 
35. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


