
 

 
 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 27 lutego 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 11.00 
 
     OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru banku, który będzie 

prowadził obsługę bankową budżetu Województwa Małopolskiego oraz jednostek 
organizacyjnych Województwa Małopolskiego nie posiadających osobowości prawnej oraz 
udzieli krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku 
przejściowego deficytu budżetu Województwa Małopolskiego w latach 2018-2023. 
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 

2. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania pozytywnie zmiany okresu 
obowiązywania koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy Fenice Poland Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bielsku-Białej. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11.05 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia na czas nieobecności Pełnomocnika 
Zarządu do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-
2020. 
(Pkt 3-6 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.10 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Biały Dunajec na lata 2016-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
5. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki, 
Legionów, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla miejscowości Słomiróg, Gmina Niepołomice, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: Rozbudowa ul. Glinik  
w Krakowie, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
przy ul. Na Buczków w Bochni, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon Fortu Bronowice”, 



 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej obejmującego działki nr 382/6, 382/12, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: Przebudowa obiektu 
mostowego na potoku Brzezna w ciągu drogi gminnej nr 270574K „Taborówka”  
w miejscowości Ropica Polska, km 0+330. 
 

6. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Staniątki. 

 
7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Uniwersytet 

Dzieci - sposobem na kreatywny rozwój naszych dzieci” złożonego przez Fundację Rozwoju 
Sądecczyzny na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 7-10 ref. P. D. Styrna - Dyr. Dep. EK) godz. 11.15 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. Małopolska WIE – wiedza, innowacje, 
edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych oraz powołania Komisji Konkursowej  
do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podpisania listu intencyjnego pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Ciężkowice, dotyczącego współpracy na rzecz 
rozwoju Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w dziedzinie ekologii i środowiska naturalnego. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad realizacji w 2018 r. małopolskiego projektu 

„Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej" w ramach zadania budżetowego 
„Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły”. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Gminą Biały Dunajec dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Biały 
Dunajec z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej  
ul. Kościuszki w Białym Dunajcu celem dostosowania do wymogów trasy rowerowej 
VeloDunajec”. 
(Pkt 11-17 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11.25 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  
na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn.: „Modernizacja drogi gminnej polegająca na dostosowaniu jej do parametrów wymogów 
trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Andrzejówka”. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Skawina dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Skawina  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont szlaku rowerowego na odcinku  
od przepustu na potoku Rzepnik do kładki na rzece Skawinka”. 
 



 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Szaflary dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Szaflary  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej  
w Szaflarach celem dostosowania do wymogów trasy rowerowej VeloDunajec”. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Marty Maj Dyrektora Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. 
inwestycji oraz Pani Grażyny Krok Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do zawierania 
porozumień z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących warunków 
zajęcia pasa drogowego dróg krajowych w związku z realizacją przez Województwo 
Małopolskie przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w 
Województwie Małopolskim”. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 404/14 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr 746/15 z dnia 18 czerwca 
2015 r., uchwałą nr 1625/15 z dnia 1 grudnia 2015 r., uchwałą nr 440/16 z dnia 24 marca 2016 
r. oraz uchwałą nr 341/17 z dnia 7 marca 2017 r. dotyczącej 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. 
 

17. Informacja nt. drogi wojewódzkiej zlokalizowanej w m. Targowisko – od skrzyżowania z DK 
nr 94 do początku węzła autostradowego Szarów. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Miejską Kraków dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków 
z przeznaczeniem na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn.: „Media Audiowizualne”. 
(Pkt 18-19 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11.35 
 

19. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Wiosna – pora radosna”,  
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Małopolskiego rocznych 
sprawozdań z wykonania planu finansowego Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w 
Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu za 2017 rok. 
(Pkt 20-21 ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 11.40 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia wyników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych za rok 2017  
i 2018 Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektu „Rodzinne Rajdy Rowerowe” oraz 
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 11.50 

 



 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1590/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 
(Pkt 23-24 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz.11.55 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 909/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu 
nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego  
w Małopolsce II” dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z 
póź. zm. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru nr RPMP.08.04.02-
IP.02-12-005/18 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej 
Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 
8.4.2 Adaptacja do zmian. 
(Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 12.05 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Podręcznika Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 4. 
(Pkt 26-28 ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.10 
 

27. 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. 
 

28. 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. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
(Pkt 29-37 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.20 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 
pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach 



 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań 
objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, zawartego  
w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. (Errata do KP-611-444-
ARIMR/1/z). 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 116/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla  
7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020”, z późn. zm. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 479/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
Nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 
miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 
w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

37. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.01-12-0494/16, pn. ,,Nad 
Starosądeckim Stawem- budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu" 
złożonego przez Renatę Golonkę RE MAR w ramach naboru nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-
060/16 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR w ramach  
RPO WM. 

 
 
 



 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

38. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych za 2017 rok wojewódzkich 
podmiotów leczniczych działających w formie spzoz na podstawie sprawozdań F-01. 
(38-41 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12.40 

 
39. Informacja w sprawie finansowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  

dla przebudowy budynku Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”  
w Radziszowie. 
 

40. Informacja w sprawie dofinansowania projektów w Ochronie Zdrowia w konkursie RPO WM 
na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.1.2. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Trybszu 

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

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym 

i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II pn. II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów, 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 42-43 ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12.50 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnera spoza sektora finansów 

publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym. 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia określającego zasady współpracy  

w związku z udostępnieniem powierzchni na prowadzenie przedszkola. 
(Pkt 44-45 ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 13.00 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji 

do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z umową z Wykonawcą 
wyłonionym w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

46. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 


