
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 147/20 

w dniu 17 marca 2020 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o 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 z posiedzenia ZWM w dniu 20 lutego 2020 r. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego 
w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych pod nazwą: „Ogólnopolskie Obchody Dnia 
Samorządu Terytorialnego – Stary Sącz 2020”. 
(Ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10.05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmiany Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 10.10 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę 
Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za 
najlepsze,współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie 
i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. 
(Pkt 5-6 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.20 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania Przygotowania 
organizacyjne do X Festiwalu Chórów Męskich „Krakowska Wiosna” 
złożonego przez Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Lutnia Krakowska” 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

7. Przyjęcie materiałów na XIX Sesję SWM w dn. 30 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Małopolskie udziałów spółki działającej pod firmą 
„Koleje Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Krakowie. 



 

(Pkt 7-9 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.30 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Małopolskim Centrum Nauki 

Cogiteon aneksów do umów użyczenia z 15 października 2018 r. i z 
11 marca 2019 r. 
 

9. Informacja w sprawie zmiany zasad zbywania lokali mieszkalnych. 
 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Aktualizacji założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Tomice”. 
(Pkt 10-11 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10.40 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji „Założenia 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta i Gminy Skawina”. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka 
Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
w zamówieniu publicznym pn. „Serwis pogwarancyjny sprzętu 
komputerowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz serwis i wsparcia techniczne dla systemu 
komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa 
Małopolskiego”. 
(Ref. P. Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG ds. Cyfryzacji) godz. 10.50 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. RTC Kraków: Team up n’rise, złożonego przez Stowarzyszenie 
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków, na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Dariusz Styrna-  Dyr. EK) godz. 11.00 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji 
projektu Województwa Małopolskiego pn. „Zakup taboru kolejowego do 
obsługi połączeń aglomeracyjnych”, w ramach Priorytetu IV 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Ref. P. Anna Hamala – Z-ca Dyr. Biura IS) godz. 11.10 
 

15. Informacja w sprawie wniosku o udzielenie pomocy finansowej na 
rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w związku z inwestycją  
pn: „Obwodnica Muszyny uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny – 
budowa drogi obarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi 
gminnej klasy Z”. 



 

(Pkt 15-21 ref. P. Marta Maj –Dyr. ZDW) godz. 11.20 
 

16. Przyjęcie materiałów na XIX Sesję SWM w dn. 30 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego nr XX/266/16 z dnia 29 lutego 2016 r., 
zmienionej Uchwałami nr: XXX/433/16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
XXXII/459/17 z dnia 23 stycznia 2017 r, XLIV/685/17 z dnia 28 grudnia 
2017 r., XLV/702/18 z dnia 29 stycznia 2018 r, LIII/811/18 z dnia 24 
września 2018 r., VI/46/19 z dnia 25 lutego 2019 r., VIII/81/19 z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej 
Muszyna zadania własnego Województwa p.n. „Budowa Zintegrowanej 
Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż 
Doliny Popradu”. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 261/20 z dnia 25 lutego 
2020 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2020 r. oraz 
wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji 
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw 
Samorządowych w latach 2019 - 2020. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 262/20 z dnia 25 lutego 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych 
przyjętych do realizacji w 2020 r., oraz zadań stanowiących kontynuację 
zadań z lat poprzednich. 

 
19. 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 Miastem Mszana Dolna w  przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

20. 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 Raciechowice w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia  
nr X/79/ZDW/18 z dnia 22 maja 2018 r. pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Gminy Stary Sącz 
dotyczącego realizacji zadania pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadania nr 5 – 
VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz). 

 
22. Informacja w sprawie  przekazania budynku magazynowego 

usytuowanego na nieruchomości gminnej w Lasku w gminie Nowy 
Targ. 



 

(Pkt 22-23 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Z-ca Dyr. ZDW ds. 
Utrzymania) godz. 11.30 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
programu „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w 
ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania warunków ugody 
pomiędzy Województwem Małopolskim a Newag S.A. dotyczącej 
wykonania umowy Nr IXA/203/IS/16  z dnia 30 marca 2016 r. na umowę 
dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych (dalej: EZT), której 
przedmiotem była dostawa 12 sztuk EZT, świadczenie usług 
kompleksowej obsługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawczej oraz 
świadczenie usług gwarancyjnych i szkolenie pracowników operatora 
realizującego w imieniu powoda przewozy zakupionymi EZT. 
(Ref. P. Tomasz Warchoł - Dyr. Dep. TK) godz. 11.40 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 
Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego 
dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie 
gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu województwa małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi. 
(Pkt 25-28 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11.50 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Miastem Nowy Sącz, Województwem Małopolskim a 
Gminą Kęty oraz Województwem Małopolskim a Gminą Kocmyrzów - 
Luborzyca dotyczących udzielenia pomocy finansowej z 
przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie grup poszukiwawczo - 
ratowniczych ochotniczych straży pożarnych. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
wniosków na potrzeby konkursu „Małopolskie OSP”. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Księży 
Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w 
Archidiecezji Krakowskiej pn. „Mazurkowy zawrót głowy” – warsztaty 
pieczenia i zdobienia wielkanocnych specjałów złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2012/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2019 r. 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.12.00 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Sanatorium 

Uzdrowiskowego „Budowlani” Szczawnica Maria Gonciarz, Wioleta 
Gonciarz - Jeziorek Spółka Jawna, o wpis do rejestru ośrodków, w 
których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.   
(Pkt 30-34 ref. P. Jarosław Raźny - p.o. Dyr. Dep. PS) godz. 12.10 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 
wierzyciela Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 
 

32. Przyjęcie materiałów na XIX Sesję SWM w dn. 30 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2019 roku 
Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-
2020. 

 
33. Przyjęcie materiałów na XIX Sesję SWM w dn. 30 marca br. (projekt do 

konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. 
dr. Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie. 

 
35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „Aktywny Senior” złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Domu 
Pomocy Społecznej w Więckowicach na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Wioletta Wilimska –  Dyrektor ROPS) godz. 12.20 

 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu  pn. „Wróć z 
POWERem !” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój,  Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty 
konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
(Pkt 36-38 ref. P. Michał Kądziołka - Wicedyrektor WUP) godz.12.30 
 
 



 

37. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu  pn. „Łap skilla!”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś I 
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

38. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Krakowie limitu środków w budżecie podstawowym 
na 2020 rok. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego 

Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wojnicz pn. ,,Międzynarodowy 
Turniej – Ochotnicze Straże Pożarne i Przyjaciele” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 39-43 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 12.40 
 

40. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Meczu 
Finałowego PGNiG Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn. 

 
41. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas festiwalu 

biegów górskich „Biegi w Szczawnicy”. 
 
42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. „Ogólnopolskie zawody i spotkanie seniorów w Myślenicach” 
złożonego przez Stowarzyszenie Sportownia na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn.  ,,M-Team Dance Festival’’ złożonego przez Klub Sportowy M-Team 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


