
 

 

 

PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 109/19 

w dniu 5 listopada 2019 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 10 października 2019 r.  

 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 

 
3. Informacja nt. realizacji umowy dotyczącej dofinansowania ze środków 

budżetu WM zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków oraz systemu dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu 
Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dokumentacja 
projektową”. 
Kontynuacja dyskusji z posiedzenia ZWM w dniu 31.10.2019 r. 

(Ref. P. Lucyna Bożek - p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:05 
 

4. Informacja w sprawie zaangażowania Województwa w wydarzenie pn. „II 
Forum Energetyki Rozproszonej”. 
(Ref. P. Elżbieta Sztorc-Szcząber - Kierownik Zespół ds. Współpracy 
Gospodarczej w Dep. SG) godz.10:15 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
5. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM w dn. 25 listopada br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 
Myślenicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła 
Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, w Małopolskie 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach, wchodzące w skład 
Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa 
Chałubińskiego w Myślenicach. 
(Ref. P. Dariusz Styrna - Dyr. Dep. EK) godz. 10:20 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
OBCHODY ŚWIĘTA ŚW. CECYLII Z ORKIESTRĄ W NIEDŹWIEDZIU, 



 

złożonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Muzyki 
Niedźwiadek  na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Monika Gubała - Dyr. Dep. KDP) godz. 10:25 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
7. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 

przez zwierzęta łowne. 
(Pkt 7-12 ref. P. Anna Glixelli - Dyr. Dep. RO) godz. 10:30 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe kiedyś i dziś” złożonego przez 
Koła Gospodyń Wiejskich w Sułoszowej III na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Ochotnicza a jednak profesjonalna – pokazy i prelekcje o 
bezpieczeństwie” złożonego przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kluczach podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

KGW w społeczności lokalnej Janikowic – przygotowanie i organizacja 
warsztatów i spotkania mieszkańców złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Janikowicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Andrzejkowe tradycje wg Koła Gospodyń Wiejskich w Małem Cichem 
złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Małem Cichem na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Andrzejki, zapusty w kulturze regionu” złożonego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łukanowicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju 

aneksu nr 8 do Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy 
Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/105/14 z dnia 3 lipca 2014 roku. 
(Ref. P. Jakub Szymański- Dyr. Dep. ZPO) godz. 10:45 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 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 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-
rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące 
utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-
rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach”. 
(Ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 10:50 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr 

X/69/ZDW/17 z dnia 26 maja 2017r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Proszowickim, Powiatem Bocheńskim, Gminą 
i Miastem Nowe Brzesko oraz Gminą Drwinia dotyczącej wspólnego 
przygotowania zadania p.n. „Koncepcja przebudowy mostu na rzece 
Wiśle w m. Nowe Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ”. 
(Pkt 15-20 ref. P. Robert Górecki – Z-ca Dyr. ZDW) godz. 10:55 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr 

X/132/ZDW/17 z dnia 5 września 2017r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim dotyczącego wspólnego 
przygotowania zadania p.n. „Rozbudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w 
miejscowości Krościenko nad Dunajcem”. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Tuchów dotyczącego wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Tuchowa”. 

 
18. Informacja w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie 

nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego na rzecz Gminy 
Ciężkowice, Gręboszów, Limanowa, Łącko, Raciechowice, Sękowa, 
Trzciana, Wieprz oraz Miasta  
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

 
19. Informacja w sprawie podjęcia procedury pozbawienia kategorii dróg 

wojewódzkich drogi wojewódzkiej zlokalizowanej w m. Skawina – 
stanowiącej starodroże drogi krajowej nr 44, zastąpione 
nowowybudowaną obwodnicą Skawiny.  
 

20. Informacja w sprawie podjęcia procedury pozbawienia kategorii dróg 
wojewódzkich drogi wojewódzkiej zlokalizowanej w m. Rabka – Zdrój, 
stanowiącej starodroże drogi krajowej nr 47, zastąpione 
nowowybudowanym odcinkiem drogi. 

 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 



 

 
 

 


