
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 257/21 
w dniu 16 lutego 2021 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:30 
 
 

 

 OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w 

Krynicy-Zdroju przy ulicy Ebersa 2-4 w trybie bezprzetargowym. 
(Ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 9:30 

 
3. Informacja w sprawie Zbiorczego Rocznego Planu Działań 

Marketingowych Województwa Małopolskiego w 2021 r. 
(Ref. P. Paulina Surman – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 9:35 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM /P. 
TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1163/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2018 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 III Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 
3.3 „Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 
3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. 

(Pkt 4 - 5 ref. P. Edyta Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 9:40 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2166/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 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 III Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 
3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 
3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 



 

6. Informacja w sprawie zagospodarowania oraz utrzymania rond w 
ciągach dróg wojewódzkich. 

(Pkt 6 – 11 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 
9:45 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 

X/208/ZDW/19 z dnia 18 października 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem i Gminą Proszowice oraz Powiatem 
Proszowickim dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego 
p.n. „Obwodnica Proszowic-Etap II opracowanie dodatkowego 
wariantu”. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Kościelisko, w zakresie 
realizacji inwestycji p.n.: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ścieżce 
rowerowej łączącej Dolinę Kościeliską z Doliną Chochołowską w ciągu 
DW 958”. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia nr 

X/147/ZDW/20 zawartego w dniu 16 lipca 2020 r. pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Miastem Zakopane dotyczącego 
powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n.: 
„Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda 
Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta 
Zakopane” oraz aneksu nr 1 do porozumienia nr X/148/ZDW/20 
zawartego w dniu 16 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem Zakopane w sprawie powierzenia Miastu 
Zakopane wykonania zadania własnego p.n.: „Zarządzanie odcinkiem 
drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 47, na terenie Miasta Zakopane.” 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy o nr 

X/192/ZDW/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.  pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Trzebinia, dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K 
oraz drogą gminną nr G101109 K w Myślachowicach’’. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie pełnomocnictwa w zakresie 
gospodarowania ruchomościami. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2082/2019 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 
powołania i zasad funkcjonowania Rady ds. EkoMałopolski. 

(Ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 9:55 
 



 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Gmina Babice – piękna z natury!” złożonego przez Stowarzyszenie 
Sympatyków Babic "IMPULS" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(Ref. P. Beata Stachura – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 10:00 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury 
Fizycznej w 2021 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży. 

(Pkt 14 - 15 ref. P. Sylwia Czeremuga –Dyr. Dep. SI) godz. 10:05 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury 
Fizycznej w 2021 roku w ramach zadania - pn. "Małopolska na 
Sportowo”. 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
16. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i 
Baczyn - obszar 3. 

(Pkt 16 - 17 ref. P. Joanna Urbanowicz –Dyr. Dep. ZR) godz. 10:10 
 
17. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszana Dolna. 

 
OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn.: Zabytki z duszą w Bartnem. 

(Pkt 18 - 22 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KD) godz. 10:15 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o wyrażenie zgody na 
powołanie pana Kazimierza Kurczaba na stanowisko Dyrektora 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie na okres 5 lat bez przeprowadzania 
konkursu oraz o opinię do stowarzyszeń zawodowych i twórczych 
właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 
Muzeum, w sprawie powołania pana Kazimierza Kurczaba na 
stanowisko Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie na okres 5 lat. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Kapliczki 

Małopolski_2021” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu 
województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, 



 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach 
położonych na obszarze województwa małopolskiego. 

 
21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Promocja regionu poprzez wydanie publikacji "Powroty", złożonego 
przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Oratorium muzyczne "Ślad losu" złożonego przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


