
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 77/19 

w dniu 18 lipca 2019 r. 
ul. Basztowa 22, gabinet Marszałka WM 
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 13 czerwca 2019 r. 

 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA  ZWM 
 
3. Informacja w sprawie pomocy dla Małopolskich Sześcioraczków. 

(Pkt 3-4 ref. P. Lucyna Bożek - p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS oraz P. Lidia Zelek – 
Dyr. Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu) 
godz. 10:00 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe 
zatrudnienie Pana Krzysztofa Grzesika Dyrektora Małopolskiego 
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 253/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia dokumentu wykonawczego do Programu Strategicznego 
„Włączenie Społeczne” pt. „Rekomendacje do prowadzenia placówek 
wsparcia dziennego na terenie Małopolski”. 
(Pkt 5-6 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 10:15 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej 
i Komisji Odwoławczej odpowiedzialnej za ocenę ofert współpracy 
złożonych w ramach otwartego naboru na partnera spoza sektora 
finansów publicznych do realizacji projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe 
standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 



 

 
7. Podjęcie postanowień w sprawie: 

a) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulicy 
Chemików, 

b) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jurgów – II, 

c) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej 
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waksmund 
o długości ok. 900 m (wzdłuż potoku Kowaniec Mały)”, 

d) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: 
„Budowa lokalnej drogi gminnej dz. nr ewid. 5217/56 w km 1+241,20 
– 1+323,80 w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa 
dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna w Zubrzycy Dolnej”, 

e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiego 
w Chrzanowie, 

f) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mników i Baczyn (obszar 1), 

g) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach 
administracyjnych. 
(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 10:20 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru 

banku, który udzieli Województwu Małopolskiemu długoterminowego 
kredytu pomostowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu. 
(Pkt 8-9 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:25 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 149/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy 

pomiędzy Województwem Małopolskim a Polską Organizacją 
Turystyczną przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Liberation Day”. 
(Pkt 10-12 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10:30 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia oraz 
pełnomocnictwa do czynności związanych z realizacją projektu 
z zakresu rozwoju turystycznego rzeki Wisły. 
 



 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Gens Una 
Sumus pn. ,,Szachowi Mistrzowie z Małopolski’’ złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
13. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu 

pn. Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy 
Skawina – ITD i ITP. 
(Pkt 13-21 ref. P. Hubert Guz – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 10:35 
 

14. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
nr RPMP.04.04.02-12-0128/17 pn. „Wymiana kotłów węglowych 
w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły gazowe 
i spalające biomasę na terenie Gminy Wolbrom”. 
 

15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu ZIT 
nr RPMP.04.05.01-12-0429/17 pn. Integracja transportu zbiorowego 
z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w realizacji 
KrOF”, którego Beneficjentem jest Gmina Niepołomice. 
 

16. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
nr RPMP.06.03.02-12-0526/16 realizowanego przez Cechini Żegiestów-
Zdrój Główny” Sp. z o.o. 
 

17. Podjęcie postanowienia o połączeniu i rozpoznaniu w ramach jednego 
postępowania administracyjnego dwóch spraw, znak: FE-I.3160.7.2019– 
Gmina Miejska Kraków. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1537/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 973 Borusowa – 
Tarnów; odc. Tarnów – Żabno”  w ramach Osi Priorytetowej 7 
Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa 
Poddziałanie, 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2075/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowanie Projektu pt. „Obwodnica Wolbromia 
- od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej” w ramach Osi Priorytetowej 7 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 



 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego nr 355/17  z dnia 9 marca 2017  roku  w sprawie przyjęcia 
„Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w 
Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia 
„Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa dla 
typu operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe usługi  i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 501/19 z dnia 28 marca 
2019 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań przyjętych do realizacji 
w trybie Inicjatyw Samorządowych przy współudziale samorządów 
lokalnych w 2019 roku. 
(Pkt 22-26 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 10:55 
 

23. 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. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia 
nr X/21/ZDW/19 pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych 
i Autostrad, a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie 
zlecenia i współfinansowania kosztów opracowania „Studium obsługi 
transportowej regionu Podtatrza”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Łącko w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Babice w ramach zadania p.n. 
„Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa 
Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina” 
oraz aneksu nr 1 pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem 
Chrzanowskim, rozwiązującego umowę nr X/32/ZDW/18 z dnia 30 maja 
2018 r. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu oraz Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu 



 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 27-30 ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11:05 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1077/05 Zarządu 

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

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1069/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
krakowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1078/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
oświęcimskiego Województwa Małopolskiego. 
 

31. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
(Ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10:55 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursu 
nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 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”, Typ projektu B. 
„Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”. 
(Ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP) godz. 11:15 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa 

zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim– 
Zadanie nr 3 EuroVelo11 (EV11)  odc. Czchów (Zapora) do m. 
Wróblowice planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym 
w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś 
Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 33-35 ref. P. Magdalena Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) 
godz.11:20 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 



 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 859/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie propozycji 
przedsięwzięć uznanych za zgłoszone i wskazanych do objęcia 
procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA  ZWM 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
(Pkt 36-37 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:30 
 

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: Obóz Adaptacyjny dla studentów I roku - ŚwieŻAK złożonego przez 
Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: Sądeckie Dni Fotografii złożonego przez Stowarzyszenie 
„Manufaktura Inicjatyw Twórczych” na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 38-39 ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz. 11:35 
 

39. Informacja w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
zadania „Waloryzacja zabytkowego Gmachu Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


