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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 21 listopada 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
 
 
 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe 

działalności i program działania Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
oraz upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego w tym zakresie. 
(Pkt 1 – 8 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, gość: P. A. Bartosz – Dyrektor Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Pana dra Antoniego Bartosza na stanowisko 
dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 
 

3. Podjęcie uchwały  w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe 
działalności i program działania Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz 
upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego w tym zakresie. 
(gość: P. K. Radwan - Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Radwana na stanowisko dyrektora 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozytywne zaopiniowanie przez Gminę 
Miejską Kraków projektu regulaminu organizacyjnego Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila 
Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jury Nagrody Marszałka Województwa 
Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia  
w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. 
 

7. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Premiera prasowa „Dzieci  
z Dworca ZOO”, przygotowanego przez Fundację Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru 
Barakah, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

8. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
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sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Doposażenie Zespołu Pieśni  
i Tańca „Nowa Huta” w stroje krakowiaków wschodnich i występ podczas spotkania 
Wigilijnego dla Seniorów” na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Byłych 
Członków Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 
9. Informacja w sprawie możliwości udzielenia  Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Krakowska wsparcia finansowego oraz objęcia patronatem działań związanych z obchodami 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia istnienia Związku 
Harcerstwa Polskiego, przypadających na rok 2018. 
(Pkt 9 Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:20 

 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 
Aneksu nr 5 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 
2016 r. do 14 grudnia 2019 r. 
(Pkt Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:25 
 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

11. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części budynku przy  
ul. Śniadeckich 12 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. 
Ludwika w Krakowie. 
(Pkt 11 – 12 Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 11:40 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół 

Placówek Caritas w Proszowicach pn. „Wigilijny krąg pomocy”  złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd 

integracyjny i zakup strojów ludowych Koła Gospodyń Wiejskich Kalina Wielka” złożonego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 13 – 14 Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 11:50 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie 
integracyjne w miejscowości Nieszków w Gminie Słaboszów” złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
15. Informacja dotycząca oceny celowości oferty realizacji zadania publicznego pn. Wsparcie 

charytatywne seniorów naznaczonych ubóstwem i niepełnosprawnych przez Zgromadzenie 
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Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Rząsce na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 11:55 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim,  
a Województwem Małopolskim na finansowanie zadania wynikającego z ustawy Prawo 
wodne realizowanego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 
(Pkt Ref. P. B. Borowski – Dyr. MZMiUW) godz. 12:00 

 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

 
17. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas FIVB Klubowych Mistrzostw 

Świata w piłce siatkowej mężczyzn (KMŚ). 
(Pkt 17 – 18 Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12:05 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Miejskiego Towarzystwa Sportowego 
„Piast” Skawina złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Geotyda złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 19 – 20 Ref. P. D. Skotnicka – Z-ca Dyr. TS) godz. 12:10 

 
20. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki 

pn.: „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Zimowego” realizowanego przez Małopolską 
Organizację Turystyczną, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 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 8. Osi Priorytetowej 
Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym 
zmienionej Uchwałą nr 583/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 
roku. 
(Pkt Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12:15 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr X/81/ZDW/13 z dnia 26 
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lisia Góra na rzecz 
Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa 
obwodnicy Lisiej Góry”. 
(Pkt 22 – 32 Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:20 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr X/59/ZDW/15 z dnia 17 

czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Trzebinia dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie chodnika 
prawostronnego w ciągu DW nr 791 na odc. 190 około km 0+375 – 0+670 w m. Lgota wraz  
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z zatokami autobusowymi – wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych”. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/132/ZDW/17 z dnia 5 
września 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim 
dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Rozbudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w miejscowości 
Krościenko nad Dunajcem”. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/33/ZDW/16 z dnia 31 maja 

2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą i Miastem Proszowice dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Proszowic – Etap II”. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 8 do umowy nr X/56/ZDW/12 z dnia 8 
czerwca 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Wielickim, Gminą Gdów, 
Gminą Bochnia oraz Gminą Kłaj w sprawie wspólnego przygotowania zadania 
inwestycyjnego p.n. „Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik 
pomiędzy miejscowościami Pierzchów – Książnice – Łężkowice z drogą krajową nr 94  
w miejscowości Targowisko”. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/109/ZDW/17 z dnia 
18.07.2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Brzeskim oraz aneksu nr 2 
do umowy nr X/108/ZDW/17 z dnia 19.07.2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Szczurowa dotyczących wspólnego przygotowania zadania p.n. „Budowa 
obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964”. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Stary Sącz dotyczącej przygotowania i realizacji zadania polegającego na 
modernizacji drogi serwisowej przy drodze wojewódzkiej nr 969. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego,  
a Wójtem Gminy Szczurowa w zakresie zagospodarowania niską zielenią pasa drogi 
wojewódzkiej nr 964. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Burmistrzem Gminy Stary Sącz, a Zarządem 
Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Stary Sącz w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych 
w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice-Wielogłowy  
z podziałem na 4 zadania”. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 16 rozwiązującego umowę nr X/82/ZDW/09  
z dnia 17 sierpnia 2009 r. oraz aneksów nr 3 rozwiązujących umowy nr X/140/ZDW/14  
i X/141/DW/14 z dnia 13 listopada 2014 r. jak również w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Wolbrom dotyczącej współpracy przy 



 
 
 

5

realizacji inwestycji p.n. „Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej”. 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-
020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Pkt 33 – 37 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:40 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-
IZ.00-12-037/16 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). 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0666/17 pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina” złożonego przez Gminę 
Skawina, 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. 
 

36. 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. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia w całości skargi na odmowę przyznania pomocy 
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii lokalnego 
rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego. 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

38. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 
2171K w miejscowości Krzęcin, powiat krakowski”,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa nowego połączenia 
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drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn:  „Budowa obwodnicy Koszyc 
w ramach nowego przebiegu DW 768 – Etap I – odcinek od skrzyżowania z DK 79 do km ok. 
1+400 – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru 
autorskiego”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa fragmentu dróg 
gminnych KDL.1 i KDD.1 wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 49 – ul. Jana 
Pawła II w Nowym Targu”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 
2525075 Borek-Raciborzany w km 0+003,25 – 0+102,80 w miejscowości Janowice”,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Tymbark, obejmujący tereny położone w miejscowościach: Tymbark, Podłopień, 
Piekiełko, Zawadka i Zamieście, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Tymbark, obejmujący tereny położone w miejscowościach: Tymbark, Podłopień i Zamieście, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Lubień, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łącko – Część „A” obejmującej działkę ewidencyjną nr 3/2 w Woli Kosnowej. 
(Pkt Ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. PR) godz. 12:50 

 
39. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


