
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 62/19 

w dniu 4 czerwca 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 16.04.2019 r. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 
3. Informacja na temat założeń Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. 
(Pkt 3-4 ref. P. Jakub Szymański - Dyr. Dep. ZPO) godz.10:00 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1273/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.05-12-
0491/16 pn. „Małopolskie Talenty” dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I 
KOMPETENCJE, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ projektu B. 
koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem 
uczniów zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt 5-6 ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP) godz. 10:30 
 



 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1670/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.05-12-
0209/16 pn. „Regionalny Program Stypendialny” dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Gminą Pałecznica na potrzeby organizacji wystawy pod nazwą II 
Małopolskie Święto Bobu, odbywającej się w dniu 21 lipca 2019 roku, 
w miejscowości Sudołek. 
(Pkt 7-11 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10:40 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Turniej sołectw” – integracja mieszkańców Gminy Łużna z tradycją 
w tle złożonego przez Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru 
Włościańskiego w Łużnej na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „II Piknik z Sołectwem” – Igołomia 2019 złożonego przez Klub 
Sportowy „Wiarusy” Igołomia  na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Grupom 
Regionalnym Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 
Grupie Krynickiej z siedzibą w Krynicy-Zdroju, Grupie Podhalańskiej z 
siedzibą w Rabce-Zdroju oraz Grupie Beskidzkiej z siedzibą w 
Szczyrku. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Chleblove  złożonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Głogoczowa  na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Święto Truskawki Sułoszowskiej oraz lokalnych przepisów 
kulinarnych z jej wykorzystaniem” złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Sułoszowa I na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny szafy na mapy znajdującej się w 
Bochni przy ulicy Proszowskiej 72 na rzecz Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
(Pkt 13-17 ref. P. Zbigniew Kot – Likwidator MZMiUW w Krakowie w 
likwidacji) godz. 10:55 
 



 

14. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny szafy metalowej na mapy 
znajdującej się w Brzesku przy ulicy Kościuszki 33 na rzecz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny ruchomości znajdujących się 
w Krakowie przy ulicy Kraszewskiego 36 na rzecz Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny elektronicznych urządzeń 
pomiarowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia biura 
znajdującego się w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego 22 na rzecz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Koszyce dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania p.n. „Obwodnica Koszyc”. 
(Pkt 18-20 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:10 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 
Zarządem Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna dotyczącego przekazania zarządzania drogą 
wojewódzką nr 971. 
 

20. 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. 
 

21. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego 
ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa, znak: FE-
I.3160.12.2018 – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 
(Ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:20 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010. 
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:25 
 

23. Informacja na temat Planu badań i analiz na lata 2019 – 2020. 
(Pkt 23-24 ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 11:30 

 
 



 

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

a) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 968 od km 1+260 (odc. ref. 020) do km 2+713 (odc. 
ref 020) w ramach zadania: ROZBUDOWA DW 968 LUBIEŃ – 
ZABRZEŻ, ZADANIE 3: LUBIEŃ – MSZANA DOLNA – 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH”, 

b) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 968 od km 0+560 (odc. ref. 010) do km 2+672 (odc. 
ref 010) w ramach zadania: ROZBUDOWA DW 968 LUBIEŃ – 
ZABRZEŻ, ZADANIE 3: LUBIEŃ – MSZANA DOLNA – 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH”. 

c) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. 
„Budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w nowym śladzie w km od 
0+076,31 do km 2+205,97 oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 977 
w śladzie drogi powiatowej nr 1385 K ul. Ryglicka oraz rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 977 od km -0+072,75 do km 0+076,31 oraz 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 od km 2+643,39 do km 
2+694,30 w ramach wschodniej obwodnicy Tuchowa na terenie 
miasta Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie”, 

d) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa drogi powiatowej 1469K Gorlice (ul. Krakowska, 
ul. Zamkowa) - Bystra - Łużna od km 1+830 - 4+540", 

e) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej 
pn. „Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od 
ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu”, 

f) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”, 

g) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 1398/10, 
część działek Nr 1399/11, 1398/13, 1398/14, 1399/23 w obrębie 
Gorlice przy ul. Tadeusza Kościuszki,  

h) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: 
„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K na odcinku od 
drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1217K w miejscowościach 
Książ Wielki i Wielka Wieś (km ok.0+000 - 1+816)”. 
Opinie pozytywne. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i złożenia przez 

Województwo Małopolskie wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” oraz realizacji projektu 
w związku z konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach Działania 2.18 Wysokiej 
jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER). 
(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:40 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 



 

ochrony i promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz ochrony 
zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego (zadanie wyłonione 
w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego) pn. „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”. 
(Pkt 26-31 ref. P. Sylwia Grzesiak - Dyr. Dep. PS) godz. 11:45 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpital Rehabilitacyjnego 
im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem dla którego podmiotem tworzącym 
jest Województwo Małopolskie. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2018 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 
w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2018 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie.  
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2018  Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego 
w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie.  
 

32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Aktywny i pełen pasji senior” złożonego przez Stowarzyszenie 
Srebrna Koniczynka na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12:00 
 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
33. Informacja dotycząca możliwości składania ofert w Ministerstwie 

Sportu i Turystyki na organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w latach 2020 – 2023. 
(Pkt 33-36 ref. P. Dorota Skotnicka - Dyr. Dep. TS) godz. 12:05 
 

34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „6 Wyścig Górski Magura Małastowska” złożonego przez 
Automobilklub Biecki na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 



 

35. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Letniego 
Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem. 
 

36. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas XVII 
Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie 2019. 

 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA  ZWM 
 
37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Łukaszowi 

Cieślikowi pełniącemu obowiązki dyrektora Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli do dokonywania wszelkich czynności, 
związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 37-40 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. EK) godz. 12:10 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie na 2019 rok. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie 

w Technikum Turystyczno – Gastronomicznym w Myślenicach, 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska 
Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach 
w zawodzie technik organizacji turystyki. 
 

40. Informacja w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie 
zwrotu przez Województwo Małopolskie części oświatowej subwencji 
ogólnej za 2013 rok. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty „Wakacje w teatrze”, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 41-50 ref. P. Monika Wiejaczka – p.o. Dyr. KDP) godz. 12:20 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac 
o charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora 
Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

„Piwnica Świętego Norberta” pn. Symfonia Sobótkowej Nocy – XX 
edycja, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii 
Rzymskokatolickiej Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie pn. Uśmiech 
Świętej Jadwigi, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 



 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 533/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
powołania Jury Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” 
za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. 90 lat Ochotniczych Straży Pożarnych w Przybysławicach – 
wypełniamy tradycje ojców zaszczepiając ideę społecznego działania 
młodym pokoleniom, złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w 
Przybysławicach na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Poręby 
Dzierżnej”, złożonego przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe 
w Wolbromiu, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Krakowskie Jubileusze Krzysztofa Zanussiego”, złożonego przez 
Fundację Nauka i Kultura, na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Obchody 72. Rocznicy ostatniej walki kpt. Jana Dubaniowskiego 
"Salwy" - Ruda Kameralna, złożonego przez Stowarzyszenie 
Żandarmeria, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

50. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Łabowa na 
rzecz realizacji zadania pn. Budowa Pomnika ks. Władysława Gurgacza 
SI na skwerze przed Urzędem Gminy Łabowa. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 

 
 


