
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 7 lutego 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 z posiedzenia ZWM w dniu 15 stycznia 2019 r.  

 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA  ZWM 
 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego Stowarzyszenia 
Mieszkańców Gminy Wojnicz pn. „Dzień Kobiet w stylu lat 80-tych”, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 1-2 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 10:00 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w 2019 roku wybranych w wyniku 
głosowania przez  mieszkańców Małopolski w ramach III edycji Budżetu 
Obywatelskiego w dziedzinie kultury. 

 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA  ZWM 
 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Aktualizacji projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Szaflary na 
lata 2018-2033”. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 10:10 
 



 

 
6. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica. 
(Pkt. 6-7 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 10:15 
 

7. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego 

Sącza „Nowy Sącz – 59” 
b) projektu inwestycji drogowej: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 948 odc. 

020 od km 1+670 do km 1+780 oraz drogi wojewódzkiej nr 949 odc. 060 od km 
0+000 do km 0+071 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami oraz 
urządzeniami budowlanymi w m. Łęki, gm. Kęty; m. Osiek, gm. Osiek; m. Grojec, 
gm. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” realizowanej w ramach 
zadania Rozbudowa DW948 Oświęcim-Kęty i DW 938 Brzeszcze-Osiek-etap II, 

c) projektu zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nawojowa, 

d) projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Pasteura wraz ze skrzyżowaniem 
z ul. Białoprądnicką w Krakowie z infrastrukturą techniczną”, 

e) projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 
Chabówka – Zakopane, zadanie 1 odcinek 01od km 0+222,00 do km 0+730,00 (odc. 
ref. 010)”, 

f) projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 klasy 
technicznej G na odcinkach: odcinek nr 1 - od km 1+571 do km 1+799 odc.ref.010, 
odcinek nr 2 - od km 3+258 do km 3+357 odc.ref.010, odcinek nr 3 - od km 1+301 do 
km 1+470 odc.ref.030, odcinek nr 4 - od km 1+526 do km 1+705 odc.ref.040, odcinek 
nr 5 - od km 3+532 do km 3+664 odc.ref.040, odcinek nr 6 - od km 4+420 do km 
4+577 odc.ref.040, odcinek nr 7 - od km 5+111 do km 5+323 odc.ref.040, odcinek 
nr 8 - od km 5+741 do km 5+938 odc.ref.040, odcinek nr 9 - od km 6+048 do km 
6+253 odc.ref.040, odcinek nr 10 - od km 6+457 do km 6+660 odc.ref.040, odcinek 
nr 11 - od km 0+382 do km 0+508 odc.ref.050, odcinek nr 12 - od km 0+062 do km 
0+141 odc.ref.070 w miejscowościach: Zielona, Drwinia, Dziewin, Mikluszowice, 
Gawłówek, Baczków, Proszówki i mieście Bochnia, gmina: Drwinia i Bochnia, 
powiat bocheński, województwo małopolskie”, 

g) projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 969 odc. 070 od km 1+725.00 do 
km 2+450.80 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębno i Szlembark, 
gmina Nowy Targ oraz w miejscowości Maniowy, gmina Czorsztyn, powiat 
nowotarski”. 

  
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1076/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu myślenickiego w Województwie Małopolskim. 
(Pkt. 8-13 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 10:20 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1013/09 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 



 

10. 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. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1016/09 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1020/08 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu nowotarskiego w Województwie Małopolskim. 

 
13. Informacja w sprawie udostępnienia sprzedaży biletów Spółki „Koleje Małopolskie" 

sp. z o.o. w serwisie BILKOM. 
 

14. Informacja w sprawie możliwości realizacji tzw. wspólnych przedsięwzięć z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju. 
(Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 10:30 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 8 
VeloRudawa, Zabierzów – Balice DW 774” 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. 15-21 ref P. P. Knapczyk – Z-ca Dyr. FE) godz. 10:35 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 dla 
1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora 
nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA  WM 
 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 



 

projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-

0227/18 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - etap II” złożonego przez Gminę Igołomia-
Wawrzeńczyce, 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. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1677/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 października 2017r. w sprawie podjęcia decyzji 
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie 
pt. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III” w ramach Osi 
Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D: 
Przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1678/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 października 2017r. w sprawie podjęcia decyzji 
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie 
pt. „Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik” w ramach Osi 
Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D: 
Przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej w 2019 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów 
i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach 
ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego” oraz powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
(Pkt. 22-25 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 10:50 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w latach 2019 – 2020, w tym zadania jednoroczne oraz dwuletnie, 
z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach tego konkursu. 
 
 



 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania upowszechnianie 
kultury fizycznej - pn. „Małopolska na sportowo". 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


