
 

 
 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 20 lutego 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 11:00 
 
 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

1. Informacja w sprawie aktualnego stanu zaawansowania likwidacji Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji. 

 (Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO oraz P. M. Hareńczyk – Likwidator MZMiUW) godz. 11:00 
 
2. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych 

przez zwierzęta łowne.  
 (Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11:15 
  
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji w roku 2018 ze środków budżetu 

Województwa Małopolskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, 
na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. 
 (Pkt 3 i 4 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 11:20 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej 
oferty złożone w ramach tego konkursu.   

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok 

w działach 010, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 925. 
 (Ref. P. M. Tylek – Skarbnik Województwa) godz. 11:25 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – 

Krzyż Małopolski. 
 (Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:35 
 
7. Podjęcie decyzji o odmowie przekazania między MZMiUW w Krakowie i ZDW w Krakowie 

trwałego zarządu nieruchomością położoną w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5. 
 (Pkt 7-14 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11:40 
 



 

8. Podjęcie decyzji o ustanowieniu prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie w stosunku do 597/1947 części nieruchomości położonej 
w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5. 

 
9. Podjęcie decyzji o odmowie przekazania między MZMiUW w Krakowie i ZDW w Krakowie 

trwałego zarządu nieruchomością położona w Bochni przy ul. Proszowskiej 14. 
 

10. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 
zwołanego na dzień 23 lutego 2018 r. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka 
akcyjna z siedzibą w Krakowie. 

 
12. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

„Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 
13. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

pod firmą Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 
oraz działań restrukturyzacyjnych w IV kwartale 2017r. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Skarbem Państwa – Agencją Mienia Wojskowego. 
 
15. Informacja w sprawie rozliczeń umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym z Operatorami: Przewozy Regionalne 
sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o. i Koleje Śląskie sp. z o.o. w rozkładzie jazdy 
pociągów 2015/2016 w zakresie pracy eksploatacyjnej. 

 (Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:55 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 

 (Pkt 16-18 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12:00 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
17. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Prądnik Czerwony - Wschód”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Armii Krajowej - Piastowska”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon ulicy Rodzinnej”, 



 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa odcinka 
DP nr 2190K w m. Czułówek wraz z budową chodnika z odwodnieniem i wymianą 
nawierzchni”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Niepołomice dla miejscowości Zakrzowiec, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Śródmieście-Południe w Trzebini, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sękowa w miejscowości Małastów. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 
277/2, 331/8, 331/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9 
w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną 
nr 92/3 w Stadłach. 

 
18. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki 

w postanowieniu Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25.01.2018 r. (znak: PR-
III.7634.4.15.2018.PG) dotyczącej znaku wniosku Wójta Gminy Sękowa o uzgodnienie 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
19. Informacja w sprawie zwiększenia wartości kosztów kwalifikowalnych oraz 

dofinansowania w projektach realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
 (Pkt 19-36 ref. P. B. Zaborski – Z-ca Dyr. FE) godz. 12:10 

 
20. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.01-

12-0437/16 pn. Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczno-
rekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku – Etap I. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Zarządu Województwa Małopolskiego 
Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

 
22. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.02-12-0530/16, 
pn. „Budowa w miejscu istniejącego wyciągu narciarskiego kolei krzesełkowej 
"Słotwinka" wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną w stacji narciarskiej Słotwiny 
Arena w Krynicy-Zdroju” złożonego przez Słotwiny Arena Sp. z o.o. w ramach naboru 
nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych w ramach RPO WM. 

 
23. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0297/17, 
pn. „Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej w zgodzie ze zrównoważonymi 



 

zasadami ekologiczno-środowiskowymi” złożonego przez Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Krakowie w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 
Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych w ramach RPO WM. 

 
24. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0332/17, 
pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III” 
złożonego przez Gminę Dobczyce w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 
Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych w ramach RPO WM. 

 
25. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0312/17, 
pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem 
oznakowania turystyczno – informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego” 
złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-
098/16 Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych w ramach RPO WM. 

 
26. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0311/17, pn.  „Park 
Słoneczny w Sieprawiu – II etap” złożonego przez Gminę Siepraw w ramach naboru 
nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne 
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPO WM. 

 
27. Informacja w sprawie: w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektów złożonych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie w ramach naboru 
nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 
w ramach RPO WM: 
- nr RPMP.05.02.02-12-0497/17 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych na dz. ew. nr 1386/1" (wartość całkowita zadania: 1 920 883,08 zł), 
- nr RPMP.05.02.02-12-0501/17, pn. „Remont i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik gmina 
Muszyna" (wartość całkowita zadania: 1 235 617,41 zł). 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-

0964/17 pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszorowerowych w ciągi 
drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach 
przy autostradzie A4 w Gminie Zabierzów” złożonego przez Gminę Zabierzów, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-
0476/17 pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności 
Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” złożonego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości 
Spółka Akcyjna, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez 



 

Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.03.01-12-

0976/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany - wschód” złożonego przez Gminę 
Mogilany, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 
w ramach Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport 
miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 661/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 
Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym 
– SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 81/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 



 

w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy 

podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01.IP.02-12-092/17 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 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności 
gospodarczej. 

 (Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12:30 
 
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu 

organizacyjnego Małopolskiego Instytutu Kultury. 
 (Pkt 38-41 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:35 
 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 927/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członków rady muzeum 
przy Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu regulaminu 

organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 
 
41. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2018-2019 
pn. „Mecenat Małopolski bis”. 

 
42. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ na zakup 

profesjonalnego urządzenia (skutera) do zakładania śladu narciarstwa biegowego.  
 (Ref. P. D. Skotnicka – Z-ca Dyr. TS) godz. 12:50 

 
43.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


