
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 63/19 

w dniu 6 czerwca 2019 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 posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 9 maja 2019 r. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

3. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Targi turystyczno-sportowe LAVAREDO ULTRA-TRAIL, Włochy 
promocja regionu MAŁOPOLSKA” złożonego przez Fundację Run 
Vegan na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 3-7 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10:10 
 

4. Informacja dotycząca zwiększenia składki Województwa 
Małopolskiego z tytułu członkostwa w Małopolskiej Organizacji 
Turystycznej (MOT). 
 

5. Informacja dotycząca możliwości składania ofert w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki na organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w latach 2020 – 2023. 

 
6. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Letniego 

Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem. 
 

7. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas XVII 
Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie 2019. 
 

8. Informacja na temat planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz 



 

zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-
Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH 120065). 
(Pkt 8-10 ref. P. Marcin Guzik - Dyr. ZPKWM) godz 10:25 
 

9. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego 
zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skawiński 
Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz zakres planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH 120065). 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego 
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz zakres planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar 
Łąkowy (PLH 120065) w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz 
obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. 
dialogu na rzecz funkcjonowania przewozów kolejowych w 
województwie małopolskim. 
(Pkt 11-14 ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 10:35 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. 
dialogu na rzecz funkcjonowania przewozów autobusowych w 
województwie małopolskim. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
tarnowskiego w Województwie Małopolskim.  
 

14. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar 
umownych dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu 
nieuruchomionych pociągów w I kwartale 2019 r. 
 

15. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.07.01.03-12-0553/16 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, 
Karwodrza”. 
(Pkt 15-17 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 10:45 

 
16. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pn. 

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego 
dziedzictwa kulturowego Podhala”. 



 

 
17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu „Parki 

krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona 
bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niskowej pn. Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Niskowej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10:55 

 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Krakowie. 
(Ref. P. Sylwia Grzesiak – Dyr. Dep. PS) godz. 11:00 

 

20. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania Projektu planu 
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2020-
2025  przedsiębiorstwa  energetycznego  Tauron Dystrybucja S.A.  
(Pkt 20-21 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:05 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1028/11 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 
powołania Małopolskiej Rady Gospodarczej. 
 

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

przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 
230/1, działki NR 232/1, 232/2, 232/3 w obrębie Gorlice przy ulicy 
Robotniczej, 

b) dot. projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działki Nr 2962/2, 
2962/3, 2962/5, 2962/10 w obrębie Gorlice przy ulicy Wincentego 
Pola, 

c) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bobowa – działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 
544/2, 544/1, 545, 547 w Jankowej, 

d) dot. projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 965 klasy technicznej G na odcinkach: odcinek 
nr 1 – od km 0+725 do km 0+782 odc. ref. 050, odcinek nr 2- od 
km 0+799 do km 0+857 odc. ref. 050, odcinek nr 3 - od km 1+610 
do km 1+672 odc. ref. 050, odcinek   nr 4 –od km 1+763 do km 



 

1+822 odc. ref. 050 w mieście Bochnia, gmina: Bochnia, powiat 
bocheński, województwo małopolskie”, 

e) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” działka Nr 1730/3 
przy ulicy Parkowej, 

f) dot. projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 968 od km 3+450.80 (odc. ref. 020) do km 
3+530.00 (odc. ref 020) w ramach zadania: ROZBUDOWA DW 968 
LUBIEŃ – ZABRZEŻ, ZADANIE 3: LUBIEŃ – MSZANA DOLNA – 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH”, 

g) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łukowica – dla terenów obejmujących: 
część działki ewidencyjnej nr 811/13 w Łukowicy, działka 
ewidencyjna nr 1198/6 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 
1207/3 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1355 w 
Łukowicy, działka ewidencyjna nr 536/4 w Przyszowej, działka 
ewidencyjna nr 1072/1 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej 
nr 586/4 w Roztoce, część działki ewidencyjnej nr 206/4 w 
Stroniu, część działki ewidencyjnej nr 545 w Stroniu i część 
działki ewidencyjnej nr 581 w Stroniu, 

h) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Michałowice dla obszaru gmina 
Michałowice Zachód, 

i) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka” – 
ZR- III.7634.4.13.2019.DT, 

j) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka”- 
ZR- III.7634.4.14.2019.DT. 

     (Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 11:10 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI  - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków Małopolskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminu i sposobu zgłaszania 
kandydatów oraz określenia organizacji i trybu jej działania. 
(Pkt 23-24 ref. P. Katarzyna Pasiut – Dyr. Dep. KZ) godz. 11:15 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę 
Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na 
Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XIV edycja, rok 2019. 
 

25. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Łabowa na 
rzecz realizacji zadania pn. Budowa Pomnika ks. Władysława Gurgacza 
SI na skwerze przed Urzędem Gminy Łabowa. 

(Pkt 25-27 ref. P. Monika Wiejaczka – Z-ca Dyr. KDP) godz. 11:20 
 
26. Informacja w sprawie realizacji w 2019 r.  oraz 2020 zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa magazynu o cechach architektury 



 

pasywnej dla najbardziej zagrożonych zbiorów Muzeum w parku 
przyszpitalnym przy ul. Babińskiego 29. Rewaloryzacja budynku MEK 
przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie wraz z przystosowaniem obiektu 
dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Modernizacja 
wystawy stałej” przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w 
Krakowie – instytucję kultury Województwa Małopolskiego. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1870/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Okręgowym w 
Tarnowie zmienionej uchwałą 994/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  
 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 

 
 

 

 


