
 

 

 

 

       
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 1 marca 2018 r. 
            ul. Zacisze 5, sala 180 
           rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 
 

 
OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA  – CZŁONKA ZWM 

 
 

1. Podjęcie postanowień w sprawie: 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pcim,  
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Moszczenica,  
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Moszczenica – działka Nr 418 w Moszczenicy,  
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Moszczenica, 
― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Przebudowa drogi krajowej 

DK94 (klasy technicznej GP) od km 296+610 do km 296+851, w zakresie nie 
wymagającym zmiany granic pasa drogowego, wraz z przyległym zjazdem (wjazd), 
likwidacją istniejącego zjazdu (wyjazd) i budową drogi serwisowej, budową 
skrzyżowania z projektowaną drogą gminną KL1, przebudową zatoki autobusowej, 
budową ciągu pieszo – rowerowego, budową kanalizacji deszczowej i kanału 
technologicznego w Olkuszu”, 

― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej 
nr 94, polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 (klasy technicznej 
GP) z drogą powiatową nr 1075K (ul. Kruszcowa, klasy technicznej Z) i drogą gminną 
nr K120292 (ul. Spółdzielczą, klasy technicznej Z) w kilometrze 296+440 wraz 
z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr K120280 (ul. Sławkowska, klasa 
techniczna L) w kilometrze 296+584 oraz przebudową sieci wodociągowej, elektrycznej 
oświetlenia ulicznego, teletechnicznej oraz budową kanału technologicznego i sieci  
kanalizacji deszczowej w Olkuszu”, 

― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa połączenia 
ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej”, Nazwa inwestycji: 
Część III – Rozbudowa ul. Tuchowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do 
zjazdu z drogi krajowej nr 94", 

― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa połączenia 
ul. Tuchowskiej z AI. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej", Nazwa inwestycji: 
„Część IV - Rozbudowa ul. Tuchowskiej na odcinku od zjazdu z drogi krajowej nr 94 do 
granicy miasta". 



 

― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „BUDOWA DROGI 
EKSPRESOWEJ S-7 NA ODCINKU MOCZYDŁO (GRANICA Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM) – 
SZCZEPANOWICE – WIDOMA – ZASTÓW – KRAKÓW (DO WĘZŁA „IGOŁOMSKA), 
ODCINEK I: GRANICA WOJ. ŚWIETOKRZYSKIEGO – WĘZEŁ „SZCZEPANOWICE” (BEZ 
WĘZŁA) ETAP 1 – GRANICA WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – WĘZEŁ „MIECHÓW” OD KM 
603+459,97 DO KM 622+185,00". 
 (Pkt. 1-2 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:00 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

2. Prezentacja pn. „Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe UE realizujące priorytety po 2020 r.” 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok 
w działach 150, 600, 630, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921. 
(Ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 11:20 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych 
nr 1 i 2 położonych w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 
(Pkt. 4-10 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz.11:25 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 
położonego w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 
  

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1a 
położonego w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/11 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Małopolskiej 
Nagrody Gospodarczej. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 140/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych 
w Krakowie przy al. Bora Komorowskiego oraz zmieniającej ją uchwały nr 212/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lutego 2018 r. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów 
Rolnych w Krakowie administrowania nieruchomościami położonymi w Krakowie przy 
al. Bora Komorowskiego. 
 

10. Informacja w sprawie złożenia odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego. 
 
 

11. Informacja w sprawie nałożenia kary umownej na Operatora „Koleje Małopolskie” 
Sp. z o.o.  
(Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz. 11:40 
 
 
 



 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA  ZWM 
 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji 
projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” wybranego 
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania 
Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu 
(Ref. P. D. Skotnicka – Z-ca Dyr. TS) godz. 11:45 
 

13. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków umożliwiających przeprowadzenie 
procedury przetargowej dla zadania „Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy 
Krościenko nad Dunajcem”. 
(Pkt. 13-14 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:50 
 

14. Informacja w sprawie proponowanych zmian w WPF na zadaniach drogowych. 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Konkurs Historyczny 
Patria Nostra - Finał (Małopolska), na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt. 15-17 ref. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:00 
 

16. Informacja w sprawie ceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Digitalizacja i udostępnienie 
kronik Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką – część 1” przygotowanego przez 
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Małopolski w Krakowie na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. „mały grant”. 
 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. Kurs multimedialno-
edukacyjny „Kod obrazu”, czyli podstawowe zagadnienia widzenia plastycznego w 
fotografii, malarstwie i filmie, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 347/14 w sprawie przyjęcia regulaminu 

ustalającego skład oraz organizację zebrań Rady Kierowników Wojewódzkich 
Podmiotów Leczniczych.    
(Pkt. 18-21 ref. P. M. Ślusarski –  Z-ca Dyr. PS) godz. 12:10 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2018 roku 
programu zdrowotnego w dziedzinie onkologii w województwie małopolskim oraz 
powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 



 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadwiślańskiej Agencji 

Turystycznej Sp. z o. o. dla Hotelu „Jagiellonka” w Krynicy – Zdrój, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Podkarpackiej Instytucji 
Gospodarki Budżetowej Carpatia z siedzibą w Rzeszowie, dla Ośrodka Konferencyjno – 
Wypoczynkowego „Parzenica” w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w których 
mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM 
 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości oraz wydłużenie 
terminu realizacji projektu „Małopolskie Obligacje Społeczne” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4 Osi Priorytetowej – Innowacje społeczne 
i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego na 
podstawie uchwały Nr 616/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Małopolskie Obligacje 
Społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4 Osi 
Priorytetowej – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 
Innowacje społeczne. 
(Ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP) godz. 12:20 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia Nr IXA/460/ZPO/15 

z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Krakowie. 
(Pkt. 23-33 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz.12:25 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia Nr IXA/459/ZPO/15 
z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

26. Podjęcie uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 716/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 3. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Przedsiębiorcza Małopolska. 
 
 
 



 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 922/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna polityka energetyczna. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 717/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Ochrona środowiska. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 557/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Dziedzictwo regionalne. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 558/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 7. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura transportowa. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 721/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny społecznie. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 560/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 13. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Pomoc techniczna. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2002/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi 
Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje 
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw”. 
(Ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12:40 
 
 
 
 
 



 

 
OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA  – CZŁONKA ZWM 

 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania 
Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2018 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. 
(Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz.12:45 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

36. Informacja dotycząca najmu powierzchni biurowej w budynkach przy ul. Wielickiej 72 A 
i B w Krakowie na potrzeby Departamentów Zarządzania Programami Operacyjnymi, 
Funduszy Europejskich, Polityki Regionalnej oraz Biura Certyfikacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  
(Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 12:50 

 
37. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


