
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 149/20 

w dniu 24 marca 2020 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 848/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja w sprawie zarządzania 
ustrukturyzowanymi dokumentami elektronicznymi w jednostkach 
organizacyjnych Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:05 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej z 
tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę pod firmą Apollo 
Film Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
(Pkt 3-4 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10:10 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Województwa 

Małopolskiego. 
 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Olkusz – Sułoszowa – 
Kraków. 
(Pkt 5-7 ref. P. Tomasz Warchoł - Dyr. Dep. TK) godz. 10:20 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2020r.w sprawie realizacji 
zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
samorządowych”.  

 
7. Przyjęcie materiałów na XX Sesję SWM w dn. 27 kwietnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich 
odcinków dróg oraz pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 781 na terenie miasta Chrzanowa. 
 



 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia częściowych list ocenionych 
projektów oraz częściowych list podstawowych projektów, które 
uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do 
dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-
005/19 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 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie 
dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do 
lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz 
działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach 
i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna. 
(Ref. P. Alina Paluchowska - Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 10:30 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia w zakresie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych 
„POIF Małopolska” w związku z realizacją Umowy o finansowanie 
Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w 
Małopolsce pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a 
Instytucją Pośredniczącą – Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w 
Krakowie. 
(Pkt 9-10 ref. P. Łukasz Foltyn - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 10:35 
 

10. Podjęcie decyzji utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie nr RPOWM.MCP.15/19/01/D, z 
dnia 13 grudnia 2019 r., w sprawie określenia kwoty do zwrotu przez 
Vivid Consulting sp. z o.o. w łącznej wysokości 18 616,69 zł wraz z 
należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 
 

11. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
(Pkt 11-13 ref. P. Anna Glixelli - Dyr. Dep. RO) godz. 10:45 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Biadolinach Radłowskich ”ECOBABKI” pn. „Warsztaty 
cukierniczo-rękodzielnicze – Świątecznie i Smacznie w Biadolinach 
Radłowskich” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Gminne uroczystości strażackie – Florian 2020 złożonego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Biadolinach Radłowskich na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1946/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 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, Działania 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A – realizowane przez ośrodki 
pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe 
programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia – nabór dedykowany projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. 
EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty 
bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. 
kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o 
szczegółowy budżet projektu. 
(Pkt 14–20 ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 10:55 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1947/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 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, Działania 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A – realizowane przez ośrodki 
pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe 
programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia – nabór dedykowany projektom, których kwota 
dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR 
(zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty 
bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych 
wydatków. 
 

16. 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 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA 
CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura 
edukacyjna – część konkursowa – nabór dedykowany projektom, 
których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza 
równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany 
stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w 
których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi 
metodami tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta  
w oparciu o szczegółowy budżet projektu. 

 



 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 
9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 468/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 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 10. Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne, Typ projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy 
szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy, Typ projektu B. rozwój kompetencji i 
umiejętności zawodowych nauczycieli, Typ projektu C. wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez 
pomoc stypendialną oraz Typ projektu D. wsparcie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem 
uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-
emocjonalnych z późn. zm. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2350/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza 
i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typ 
projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy, Typ projektu B. rozwój kompetencji i umiejętności 
zawodowych nauczycieli, Typ projektu C. wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez 
pomoc stypendialną oraz Typ projektu D. wsparcie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem 
uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-
emocjonalnych. 

 
20. Informacja w sprawie ustalenia podmiotu wdrażającego nowy produkt 

finansowy w postaci preferencyjnej Małopolskiej Eko-Pożyczki. 
  



 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA - CZŁONKA ZWM 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
do prowadzenia inwestycji pn. ”Modernizacja instalacji c.o. oraz budowa 
stanowisk parkingowych przed budynkiem Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. 
(Pkt 21-25 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:15 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia 
inwestycji pn. ”Wykonanie robót modernizacyjnych Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w 
Mszanie Dolnej do prowadzenia inwestycji pn. „Modernizacja bazy 
dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych 
przez Województwo Małopolskie – Rozbudowa i modernizacja 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej”. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu do prowadzenia 
inwestycji pn „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu 
Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu – etap II”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. 
Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu do prowadzenia inwestycji pn. 
”Modernizacja pomieszczeń w budynkach Szkoły Policealnej 
Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w 
Nowym Sączu”. 

  



 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH - CZŁONKA ZWM 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji JMJ Radosny 

Rodzic pn. „Kobieta Świeci, Przyciąga i Ogrzewa – warsztaty z 
kompetencji wychowawczych i społecznych dla kobiet” złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt 26-27 ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:30 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny 
Senior – Oszustom Dziękuję!” 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
za 2019 rok podmiotów leczniczych działających w formie 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
(Pkt 28-30 ref. P. Jarosław Raźny – po. Dyr. Dep. PS) godz. 11:35 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Marzeny Ustupskiej 
– Kaźmik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Ustupska-
Kaźmik Marzena Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” 
w Zakopanem, o zmianę we wpisie do rejestru ośrodków, w których 
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Ochotnica Dolna z przeznaczeniem na wsparcie 
zadania własnego z obszaru polityki prorodzinnej, w związku z 
narodzinami sześcioraczków w rodzinie zamieszkującej na terenie 
gminy. 
 

31. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Podegrodzie, obejmującej tereny położone w Brzeznej, 
Chochorowicach, Gostwicy, Podegrodziu i Podrzeczu. 
(Pkt 31-32 ref P. Joanna Urbanowicz - Dyr. Dep. ZR) godz. 11:45 
 

32. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta  
i Gminy Olkusz – zmiana nr 23. 
 
 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
  
 
 
 



 

 


