
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 2 kwietnia 2019 r. 

Nr 42/19 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM nr 31/19 w dniu 28 lutego 2019 r. 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 30-393 
Kraków. 
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:05 
 

4. Informacja o realizacji w 2018 roku Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-
2023 
(Pkt 4-5 ref. P. Joanna Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 10:10 
 
OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

5. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Skrzyszów – etap B, C i D, 
b) dot. projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków - 

Rabka Zdrój na odcinku Lubień - Rabka Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00 oraz 
budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka 
km 0+000,00 - km 0+877,22” w zakresie zabezpieczenia osuwiska w rejonie podpory 
P2 na działkach nr 10501, 2925/58, 2930/89, 2927/4, 3758/48, 3762/2, 

c) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: 
„Gronków – 1” i „Gronków – 2”, 

d) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: 
„Harklowa – 1”, „Harklowa – 2” i „Harklowa – 3”, 

e) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: 
„Krauszów – 1”, „Krauszów – 2”, „Krauszów – 3”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie  
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. 
„Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji 
(Inicjatywa Awangarda)”. 



 

(Pkt 6-9 ref. Joanna Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:15 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumień dotyczących współpracy w 
związku  
z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Małopolska Noc Naukowców 2019”. 
 

8. 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.  

9. Podjęcie postanowienia w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej w jednostce kogeneracji przedsiębiorcy MASPEX-GMX Sp. z o.o. Sp.k.  
z siedzibą w Wadowicach. 
 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

10. Informacja w sprawie Planu Działań Domu Polski Południowej w Brukseli na rok 2019. 
(Pkt 10-11 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 10:30 
 

11. Informacja w sprawie propozycji udziału Województwa Małopolskiego w konsorcjum 
„Energy transition towards a cleaner air. Life Programs” („Transformacja energetyczna  
w drodze do czystego powietrza. Programy Life.”) EWRC – Europejski Tydzień 
Regionów  
i Miast Bruksela 7-10 października 2019 r.  
 

12. Informacja w  sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie 
klubowej monografii z okazji jubileuszu 70-lecia LKS Lotnik Kryspinów” złożonego 
przez LKS Lotnik Kryspinów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Sylwia Czeremuga - Kierownik Zespołu ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu w Dep. 
TS) godz. 10:35 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2078/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów 
ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 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”. 
(Ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 10:40 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Transportu  
i Komunikacji oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji do 
przeprowadzania kontroli przewoźników posiadających zawarte z Województwem 
Małopolskim umowy dotyczące zasad udzielania dopłat do biletów ulgowych, 



 

ustawowych dla przewoźników wykonujących przewozy regularne w komunikacji 
autobusowej. 
(Pkt 14-15 ref. P. Tomasz Warchoł - Dyr. Dep. TK) godz. 10:45 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2357/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku dotyczącej upoważnienia do 
przeprowadzenia mediacji w związku ze skierowaniem przez Sąd Okręgowy w Krakowie, 
Wydział I Cywilny, sprawy z powództwa P.K.S. Małopolanin D. Tarnawski i Wspólnicy 
przeciwko Województwu Małopolskiemu. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Świąteczne 
warsztaty z tradycją, złożonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Harbutowic na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Ref. P. Anna Glixelli - Dyr. Dep. RO) godz. 10:55 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny samochodu osobowego na rzecz Małopolskiego 
Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na rzecz Departamentu Organizacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 17-18 ref. P. Zbigniew Kot - Likwidator MZMIUW w Krakowie w likwidacji) godz. 11:00 
 

19. 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. 
(Pkt 19-20 ref. P. Marta Maj - Dyr. ZDW) godz. 11:05 
 

20. Informacja w związku z wnioskiem Gminy Miasta Bochni  o zmniejszenie wysokości 
czynszu dzierżawy nieruchomości  obejmującej zatokę parkingową przy ul. Regis – 
droga wojewódzka nr 965 w strefie płatnego parkowania w Bochni. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 732/13 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji 
Zarządzającej MRPO 2007-2013 w zakresie kontroli i monitorowania projektów.  
(Pkt 21-32 ref. P. Paweł Knapczyk - Dyr. Dep. FE) godz. 11:10 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 984/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1378/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 



 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 657/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
26. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.03-

12-0549/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice – Tenczynek – 
Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79”. 
 

27. Informacja dotycząca wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.07.02.04-12-
0378/17 pn.: „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na 
trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów”. 
 

28. Informacja dotycząca wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.07.01.03-12-
0568/16 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne - Barczków 
na odcinku Bochnia-Bogucice (etap I Bochnia-Gawłów)”. 
 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 846/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 
Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.3 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, 
Typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, z późn. zm. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1191/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 
Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 



 

poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI  - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia beneficjentom konkursów nr RPMP.10.01.05-
IP.01-12-035/18 Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój 
uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 
licencji na korzystanie z materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. 
„Małopolskie Talenty” Poddziałanie 10.1.5 Typ projektu: B koordynacja w regionie 
realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do której Województwo 
Małopolskie posiada  autorskie prawa majątkowe. 
(Pkt 33-34 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz.11:50 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. pn. „Naukowe 
Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. 
 

35. Informacja w sprawie wsparcia finansowego XXXIX Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji 
Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę oraz XXXVII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. 
 (Pkt 35-36 ref. P. Gabriela Prokocka - Dyr. Dep. MM) godz. 12:00 
 

36. Informacja w sprawie organizacji Święta Małopolski i jego obchodów w 2019 roku. 
 

37. Informacja w sprawie wnioskowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu  zwiększenia dotacji podmiotowej w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację 
udostępniania ekspozycji i realizacji programu kulturalnego w przestrzeniach 
Sądeckiego Parku Etnograficznego oraz na remont dachów 3 obiektów w Miasteczku 
Galicyjskim. 
 (Pkt 37- 46 ref. P. Monika Wiejaczka - Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12:10 

 
38. Informacja w sprawie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci 

cieplnej wraz z systemem teletechniki na dz. 81,164,151,74 obręb 229 m. Tarnów z 
przyłączami do budynków Rynek 1 i Rynek 3”, planowanego do realizacji przez Muzeum 
Okręgowe  
w Tarnowie. 
 

39. 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. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji KGM Progress pn. „Bal 
dziennikarza – kulturalne wydarzenie roku” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
41. 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. 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Akademia 
Młodego Chórzysty – śpiewem pielęgnuję patriotyzm i tradycję narodową, złożonego 
przez Fundację Podziel się talentem na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „VIII Koncert 
Chórów w Czernej”, złożonego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. ŁEMKOWYNA 
na festiwalu „Wysowa Zdrój pachnąca Ziołami”, złożonego przez Polskie Towarzystwo 
Muzyki Współczesnej na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Opracowanie, 
zaprojektowanie, wydanie i promocja katalogu- prospektu twórczości Zbigniewa Czopa, 
złożonego przez Stowarzyszenie Ryza na podstawie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wielcy 
Polacy, wielka historia” złożonego przez Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych 
Marchołt na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 
 


