
 

 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 41/19 
w dniu 28 marca 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 zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 

rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 720, 750, 754, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925. 
(Pkt. 2-4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Województwa Małopolskiego za 2018 r. 
 

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Pani Krystyny 
Jasińskej – Kolawy - Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie. 
(Ref. P. W. Piech – Sekretarz WM) godz. 10:15                
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt. 6-8 ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. PR) godz. 10:20 
 
 
 
 



 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do otwartego naboru na 

Partnerów do realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
wsparciem dla przedsiębiorców” w ramach Działania 1.3 „Małopolskie Centra 
Innowacji”. 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA  ZWM 
 
 
8. Podjęcie postanowień w sprawie: 

a) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1 odcinek nr 10A od km 4+010,00 (odc. ref. 
050) do km 3+135,00 (odc. ref. 060)”, 

b) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2085K Chełm – Zawada w km 1 +677.14 – 2+ 105,00 w miejscowości Gierczyce”, 

c) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2085K Chełm – Zawada w km 2+875.00 - 3+501.84 w miejscowości Gierczyce”, 

d) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: „projekt inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa drogi powiatowej 1466K Stróże – Polna – Łużna w km 3+738,00 - 
4+518,75 w miejscowości Szalowa”, 

e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/277/17 
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r., 

f) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Olsza”, 

g) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania Gminy Niepołomice 
dla centralnej części miasta Niepołomice, 

h) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej: „ROZBUDOWA DW 958 Chabówka – 
Zakopane, zadanie 1” opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót, - 
odcinek od km 10+682,00 do km 11+070,00, od km11+130,00 do km 11+230,00 i od 
km 11+320,00 do km 11+525,00 (odc. ref. 080), 

i) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej: „ROZBUDOWA DW 958 Chabówka – 
Zakopane, zadanie 1” opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót, od 
km 1+852,00 do km 1+940,00; od km 1+987,00 do km 2+057,00; od km 2+100,00 do 
km 2+884,00; od km 3+480,00 do km 3+830,00; od km 4+320,00 do km 4+720,00; od 
km 4+805 do km 4+885; od km 5+060,00 do km 5+310,00; od km 5+440,00 do km 
5+998,00; od km 6+275,00 do km 9+713,00; od km 9+900,00 do km 9+972,00; od km 
10+300,00 do km 10+718,00 (odc. ref. 080), 

j) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/278/17 
Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r., 

k) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łącko – obejmującego tereny położone w miejscowościach 
Brzyna, Jazowsko, Łącko, 

l) uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ochotnica Dolna uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/280/17 Rady Gminy Ochotnica 
Dolna z dnia 8 września 2017 r. 

 
 



 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Przedsiębiorstwa Robót 
Budowlanych i Transportowych „Cechini” Stanisław i Józef Cechini Sp.j. dla 
Sanatorium Uzdrowiskowego „Wiktor” w Żegiestowie - Zdroju, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
(Pkt. 9-10 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 10:30 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Szkoła bez Barier na Rzecz 

Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami 
pn. „Wyrównywanie szans – treningi sportu Boccia”,  złożonej w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA  ZWM 
 

 
11. Informacja w sprawie wniosku  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie o zwiększenia 

środków z budżetu województwa małopolskiego w zakresie projektu Rewaloryzacja 
zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny 
wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
(Pkt. 11-12 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 10:35 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „V Koncert 

Muzyki Filmowej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Crushed Sounds BigBand”, 
złożonego przez Stowarzyszenie Muzykalni, na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
13. 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 I Osi Priorytetowej 
„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, 
Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. 
„Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”. 
(Pkt. 13-16 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 10:40 
 

14. 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 I Osi Priorytetowej 
„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, 
Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ A. 
„Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów 
badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach”. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 510/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 marca 2018 roku 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 3.4 „Rozwój i konkurencyjność 
małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. „Wdrożenia wyników 
prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku 
dłużej niż 24 m-ce” z późn. zm. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 313/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, 
Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: 
animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2178/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „m_MSIT– 
mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” w ramach Osi Priorytetowej 2 
Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 2.1.1 Elektroniczna 
administracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt. 17-19 ref. P. P. Knapczyk – Dyr. FE) godz. 10:50 

 
18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu. 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 2366/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.04.01-12-0209/18 pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla 
Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków” złożonego przez 
Gminę Miejska Kraków, 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 przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 
RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania 
pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ projektu B: Opracowanie strategii 
zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa 
w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu). 
(Pkt. 20-22 ref. P. M. Kądziołka – Wicedyrektor WUP) godz. 11:00 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pt.: „Nowy 
start w Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów oraz list 
podstawowych projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane 



 

do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18 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 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 
zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie 
krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej 
w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi. 

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

a Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu dotyczącej użyczenia działek w związku 
z realizacją zadania p.n. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim – EuroVelo 11 (EV 11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na 
zadania: Zadanie 3 – pododcinek II b od Miasta Nowy Sącz (Ruiny Zamku) do 
miejscowości Wielogłowy w Gminie Chełmiec. 
(Pkt. 23-26 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:15 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim -  
Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem Nowy Sącz, określającej zasady 
współpracy międzysamorządowej w ramach realizowanego przez Województwo  
zadania p.n. „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 11 (EV 11) – odcinek 
Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania: Zadanie nr 3 – pododcinek Nowy Sącz 
(Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań przyjętych do realizacji 
w trybie Inicjatyw Samorządowych przy współudziale samorządów lokalnych w 2019 
roku. 

 
26. Informacja w sprawie budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 

Małopolskim w zakresie odcinków: 
- zadanie nr 6. Velo Raba – pododcinek Mikluszowice - Uście Solne, 
- zadanie nr 3. EuroVelo 11 odcinek Czchów - Lusławice. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu 

Kolejowego pozyskanych w latach 2018 - 2020 wraz z planem rzeczowo – finansowym 
ich wydatkowania. 
(Pkt. 27-29 ref. P. T. Warchoł – Dyr. TK) godz. 11:30 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2079/18 z dnia 6 listopada 2018 roku 

w sprawie zawarcia z przewoźnikami umów określających  szczegółowe zasady 
udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg 
w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz przyjęcie wzoru umowy. 
 

29. 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. 

 
 
 

 



 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej o przekazanie środków finansowych na 
Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej. 
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 11:40 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa 

Małopolskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Małopolskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. 
(Pkt. 31-32 ref. P. A. Glixeli - Dyr. Dep. RO) godz. 11:45 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Partnerstwo dla osób 
z niepełnosprawnościami” w celu współfinansowania projektów organizacji 
pozarządowych wyłonionych do dofinasowania w drodze konkursów organizowanych 
przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zawarcia z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienia na rzecz współpracy 
w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do 
dofinasowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 
(Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11:50 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 


