
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 17 stycznia 2019 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 

 
Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia 

ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie 
charakter orientacyjny. 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.  

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 

2018 r. 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

3. Informacja dotycząca tekstu jednolitego zasad gospodarowania ruchomościami. 
(Ref. P. J. Kopeć – Dyr. SG) godz. 10:05 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Nowego 
Sącza”. 
(Ref. J. Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:10 
 

5.     Informacja w sprawie dofinansowania projektu pn. „Rozwój bazy lecznictwa 
psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa 
Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - etap II” w ramach RPO WM na lata 2014-2020, 
Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. 
(Pkt 5-6 ref. P. S. Grzesiak- Dyr. PS) godz. 10:15 

6.     Informacja w sprawie dofinansowania projektów w Ochronie Zdrowia w konkursie RPO 
WM na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia - 
wniosek KSS im. Jana Pawła II.  

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

„Miasto Gorlice – Plan Nr 2” – dla części działki nr 2547/1 w obr. Gorlice. 
b) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego we wsi 
Barnowiec, 

c) 2 projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego  



 

w sołectwach: Kamianna, Krzyżówka, Łabowa, Nowa Wieś i Roztoka Wielka, 
d) dot. projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Staniątecka, 

droga klasy Z) w Niepołomicach na odcinku od km 0+000 do km 1+029 wraz  
z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznych, 
elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego”, 

e) projekt inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulic: M. Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary 
wraz z rozbudową skrzyżowania ul. M. Ćwiklińskiej z ul. Heleny i ul. Barbary  
w m. Kraków, powiat krakowski, woj. Małopolskie”, 

f) dot. projektu inwestycji drogowej: „Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek 
pieszo – rowerowych w gminie Iwanowice”- etap I, 

g) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lipnica Murowana, 

h) dot. projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Bukowno – część B, 

i) dot. projektu inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu nad potokiem 

Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie", 

j) dot. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasta Bochnia. 

(Ref P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 10:25 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych  
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku  
w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”. 
(Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10:35 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa Panu Marcinowi 
Guzikowi – Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 
do reprezentowania Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa 
Małopolskiego w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej związanej z 
budową Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej. 
(Ref. P. M. Guzik – Dyr. ZPKWM) godz. 10:40 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 
(Pkt 10-17 ref. P. H. Guz - Dyr. FE) godz. 10:45 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 1772/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi 



 

priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, z późn. zm. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim organu opiniodawczo-doradczego, 
zwanego Małopolską Grupą Roboczą ds. KSOW. 

13. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.1.2018 – Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego w Gródku 
nad Dunajcem. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 
miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

15. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0170/18, pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina – etap II”, 
złożonego przez Gminę Skawina w ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-099/17 
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 

16. Informacja w sprawie podejmowania rozstrzygnięć w zakresie przedłużania terminów 
zakończenia realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), będących w obsłudze 
Departamentu Funduszy Europejskich. 

17. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.01-12-1109/17, pn. 
„Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA 
SĄDECKA” złożonego przez Lokalną Grupę Działania „KORONA SĄDECKA” w ramach 
naboru nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia  Nr RPMP/09/2015  
z 9 września 2015 roku w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację 
programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego a Ministrem 
Inwestycji i Rozwoju. 
(Ref. P. Ł. Foltyn - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:00 

Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 


