
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 119/19 

w dniu 10 grudnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu 

zaciąganego na realizację zadań inwestycyjnych przez Muzeum 
Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki, 
34-500 Zakopane. 
(Pkt 2-3 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz.10:00 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/14 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie 
udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja 
Śniadeckiego, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli wykonywania zadań 
obronnych w 2020 r. 
(Ref. P. Katarzyna Aue-Kęsek – Dyr. Biura AK) godz. 10:10 
 

5. Informacja na temat zwiększenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Borzęcin z przeznaczeniem na organizację czwartej edycji 
Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej – Borzęcin 2020. 
(Pkt 5-6 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:15 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania pn. Łącząc 
pokolenia - integracja społeczności lokalnej miasta Proszowice poprzez 
obchody 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach, 
złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Proszowicach 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu 

mieszkalnego. 
(Pkt 7-11 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. SG) godz. 10:25 



 

 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu części 
nieruchomości położonej w Oświęcimiu i części nieruchomości 
położonej w  Wadowicach. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu części 

nieruchomości położonej w Nowym Sączu. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon 
aneksu do umowy użyczenia z 15 października 2018 r. 
 

11. Informacja w sprawie wniosku Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
o nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonej 
przy ul. Węgierskiej 146. 

 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego 

zasad współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej przy organizacji 
działań w ramach inicjatywy pn. Sympozjum Współczesna Gospodarka 
i Administracja Publiczna. 
(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:35 
 

13. Przyjęcie materiałów na XVI Sesję SWM w dniu 30 grudnia 2019 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/825/18 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminów wsparcia stypendialnego dla 
uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 13-16 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 10:40 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr LIV/825/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminów 
wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców 
Województwa Małopolskiego.  
 

15. Przyjęcie materiałów na XVI Sesję SWM w dniu 30 grudnia 2019 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/621/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach 
Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
 



 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XL/621/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia 
uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, 
matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich w Toni pn. Kiermasz ozdób rękodzielniczych oraz warsztaty 
tradycyjnych wypieków bożonarodzeniowych złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 17-19 ref. P. Anna Glixelli –  Dyrektor Dep. RO) godz. 10:50 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich w Nowem Bystrem  pn. Kulinarne Mikołajki złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Wigilijny stół – dawne tradycje, nowa wiedza i umiejętności 
złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich „W Dolinie Roztoki” na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla 
Pana Marka Dworaka – Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Krakowie. 
(Ref. P. Wojciech Piech – Sekretarz WM) godz. 10:55 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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. 
(Pkt 21-23 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:00 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 
Pani Marcie Maj –Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
do reprezentowania Województwa Małopolskiego we wszystkich 
sprawach związanych ze zgłaszaniem projektów do dofinansowania 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna 
polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 



 

4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – SPR. 
 

23. Informacja w sprawie wniosku Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
o zwiększenie dotacji Województwa Małopolskiego na budowę trasy 
rowerowej EuroVelo 11 odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu 
o kwotę 360 000 zł na pokrycie robót dodatkowych. 
 

24. Przyjęcie materiałów na XVI Sesję SWM w dniu 30 grudnia 2019 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, 
drogi wojewódzkiej zlokalizowanej w m. Skawina – starodroże drogi 
krajowej nr 44. 
(Pkt 24-29 ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11:05 
 

25. Przyjęcie materiałów na XVI Sesję SWM w dniu 30 grudnia 2019 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, 
drogi wojewódzkiej zlokalizowanej w m. Rabka Zdrój – od skrzyżowania 
z byłą DK 7 w Rabce Zdroju do miejsca włączenia nowego odcinka DK 
47 w ciągu istniejącym. 

  
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1066/05 Zarządu 

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

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów 
z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 
do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Olkusz – 
Krzeszowice. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Województwo Małopolskie 

od Województwa Świętokrzyskiego powierzonego zadania publicznego 
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz 
zawarcia porozumienia. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19 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 9.2.3 Usługi opiekuńcze 
oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania 
wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ 
projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 



 

oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków 
interwencji kryzysowej. 
(Ref. P. Sylwia Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11:20 

 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
31. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2020 roku w 
zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. 
(Ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11:25 

 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA  ZWM 
 

32. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rzezawa. 
(Pkt 32-33 ref. P. Anna Mlost – Z-ca Dyr. Dep. ZR) godz. 11:30 
 

33. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rzezawa. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


