
 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 54/19 
w dniu 9 maja 2019 r. 

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

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

29 kwietnia 2019 r. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej 
pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Niniejszą uchwałą przyznaje imienną służbową kartę płatniczą Pani Anecie Widak, 
Kierownikowi Zespołu ds. Funduszy zewnętrznych Departamentu Zrównoważonego Rozwoju  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z limitem 4 000 zł.”. 
(Pkt 3-4 ref. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:10 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Małopolskiego 
sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2018 rok. 
Niniejszą uchwałą przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego sprawozdanie 
finansowe Województwa Małopolskiego za 2018 r. 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
5. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych 

przez zwierzęta łowne. 
Zgodnie z art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 2033)  zarząd województwa wypłaca odszkodowania za szkody 
wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów 
łowieckich. Odszkodowania są wypłacane w imieniu Skarbu Państwa ze środków budżetu 
państwa. W obecności Poszkodowanych dokonano oględzin szkód podczas, których ustalono: 
gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaj, stan i jakość upraw, szacunkowy obszar i 
procent zniszczenia uszkodzonych upraw. Sporządzono dokumentację zdjęciową i spisano 
protokoły wstępnego oraz ostatecznego szacowania szkody w uprawach rolnych zatwierdzone 
przez Poszkodowanych. Na tej podstawie obliczono kwoty odszkodowań do wypłaty w 
wysokości  37 147,20 zł. 
(Ref. P. Anna Glixelli -  Dyr.  Dep. RO) godz. 10:25 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu „Programu poprawy 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg 
wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. 



 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przeprowadził procedurę przyjmowania wniosków 
o wykonanie „dedykowanego doświetlenia” na przejściach dla pieszych w ciągu dróg 
wojewódzkich. Na liście rankingowej umieszczono 132 wnioski. Zadania będą realizowane 
zgodnie z kolejnością na niniejszej liście. Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na 
zrealizowanie w 2019 roku 76 zadań. Zarząd Województwa Małopolskiego przedmiotową 
uchwałą zatwierdza listę rankingową i wyraża zgodę na zawieranie umów z JST na realizację 
inwestycji. 
(Pkt 6-13 ref. P. Marta Maj - Dyr. ZDW) godz. 10:30 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
i Gminą Klucze dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z 
pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.  
Niniejszą uchwałą wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Klucze dotyczącej wspólnego przygotowania zadania pn.: 
„Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z 
pozyskaniem decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach”. Wartość zadania objętego niniejszą umową wynosi 
300 000 zł i planowana jest do sfinansowania w 2019 - 2020r. Powyższe koszty zostaną 
sfinansowane w podziale: Województwo w łącznej wysokości – 150 000 zł (w podziale na 2019 
r. – w kwocie 45 000 zł, w 2020 r. – w kwocie 105 000 zł), Gmina Klucze w łącznej wysokości 
– 150 000 zł (w podziale na 2019 r. w kwocie – 45 000 zł, na 2020 r. w kwocie 105 000 zł). 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Powiatem Chrzanowskim  i Gminą Trzebinia, dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą 
powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109 K w Myślachowicach’’ – 
opracowanie wielowariantowej koncepcji. 
Niniejszą uchwałą wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Trzebinia dotyczącej wspólnej realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą 
powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109 K w Myślachowicach’’ opracowanie 
wielowariantowej koncepcji. Wartość zadania objętego niniejszą umową wynosi 80 000 zł i 
planowana jest do sfinansowania w 2019 r. Powyższe koszty zostaną sfinansowane w 
podziale: Województwo –  50% kosztów w kwocie 40 000 zł, Powiat – 25% kosztów tj. 20 000 
zł oraz Gmina –  25% kosztów tj. do 20 000 zł - w formie dotacji celowej w 2019 r. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Powiatem Bocheńskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K  
w Proszówkach’’ – opracowanie wielowariantowej koncepcji. 
Niniejszą uchwałą wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K  
w Proszówkach’’ – opracowanie wielowariantowej koncepcji. Wartość zadania objętego 
niniejszą umową wynosi 100 000 zł i planowana jest do sfinansowania w 2019 r. Powyższe 
koszty zostaną sfinansowane w podziale: Województwo –  50% kosztów, w kwocie 50 000 zł, 
Powiat – 50% kosztów tj. 50 000 zł - w formie dotacji celowej w 2019 r.  
 



 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Gminą Gdów stanowiącej kontynuację współpracy prowadzonej pomiędzy stronami 
przy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Gdowa etap II”. 
W związku z nierozpatrzonymi w 2018 r. odwołaniami od decyzji, dot. regulacji stanów 
prawnych nieruchomości na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Gdowa etap 
II” objętego umową nr X/61/ZDW/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie zwrócił Gminie część niewykorzystanej przez Województwo dotacji. Mając na 
uwadze planowane w 2019 r. pozostałe wydatki związane z kosztami nabycia gruntów Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zwrócił się jednocześnie z prośbą o zabezpieczenie nie wydanej dotacji 
Gminy w kwocie – 111 726,44 zł w ramach przedmiotowej inwestycji, celem sporządzenia 
odrębnej umowy w przedmiocie uregulowania pozostałych kosztów Inwestycji. Przedmiotowa 
umowa  stanowi kontynuację współpracy prowadzonej pomiędzy stronami na podstawie 
umowy nr X/61/ZDW/15 z 10.06.2015 r. i obejmuje regulacje stanów prawnych nieruchomości 
wraz z wypłatą odszkodowań w związku z realizacją inwestycji. Inwestorem zadania objętego 
niniejszą umową jest Województwo. Wartość szacunkowa nabycia nieruchomości 
niezbędnych pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za grunty wynosi 2 974 178,00 zł. 
Wartość kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach udziału krajowego wynosiła 
2 488 557 zł i sfinansowana została przez Strony w 2018 r. Natomiast szacunkowa wartość 
kosztów niekwalifikowanych wynosi 485 621,00 zł  w podziale: 50% - Województwo, tj. 
242 810,50 zł (131 083,82 zł zapłacone w 2018 r. i  111 726,68 w 2019 r.) oraz 50% - Gmina, 
tj. 242 810,50 zł (131 083,82  zł zapłacone w 2018 r. i 111 726,68 w 2019 r.) Udział 
Województwa Małopolskiego na rzecz wykonania niniejszej Uchwały zabezpieczony jest  w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego poz. pn. Wypłaty 
odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta Gorlice dotyczącego przekazania zarządzania 
drogą wojewódzką nr 977. 
Niniejszą uchwałą wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta Gorlice w sprawie przekazania 
zarządzania drogą  wojewódzką nr 977 na czas przebudowy włączenia ul. Łokietka do ul. 
Węgierskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 odc. 230 w km 1+684 na działce nr 2192 w 
Gorlicach. Koszty realizacji wszystkich przejętych na mocy niniejszego porozumienia zadań 
zarządcy oraz koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości ponoszone będą w całości 
przez Miasto w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Gorlice. 
 

12. 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 Urzędem Miasta w Krynicy-Zdrój 
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
Niniejszą uchwałą wyraża się zgodę oraz udziela się upoważnienia dla Dyrektora Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Urzędem Miasta w Krynicy Zdrój, której przedmiotem będzie 
nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta destruktu asfaltowego w ilości 200 ton. Szacunkowa 
wartość destruktu asfaltowego przekazywanego na rzecz Miasta w Krynicy Zdroju wynosi  
5 346 zł brutto. Transport i odbiór przedmiotu darowizny zorganizuje Miasto własnym kosztem 
i staraniem z placu składowego w Starym Sączu przy ul. Źródlanej 24. Odbiór destruktu należy 
zorganizować w terminie do 31 lipca 2019 roku. 
 



 

13. 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 Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej 
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
Niniejszą uchwałą wyraża się zgodę oraz udziela się upoważnienia dla Dyrektora Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej, której przedmiotem będzie 
nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta destruktu asfaltowego w ilości 200 ton, w brzmieniu 
załącznika do niniejszej Uchwały. Szacunkowa wartość destruktu asfaltowego 
przekazywanego na rzecz Miasta w Mszanie Dolnej wynosi 5 346 zł brutto. Transport i odbiór 
przedmiotu darowizny zorganizuje Miasto własnym kosztem i staraniem z placu składowego 
w Starym Sączu przy ul. Źródlanej 24. Odbiór destruktu należy zorganizować w terminie do 31 
lipca 2019 roku. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 656/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 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 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu: A. tworzenie 
oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty 
szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami, z późn. zm. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 657/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 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 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie 
oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty 
szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami, z późn. zm. 
Zmiana dotyczy aktualizacji wysokości stypendium w związku ze wzrostem średniego 
wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku 2016, kiedy ogłaszany był nabór w ramach 
konkursu. Określona w Regulaminie konkursu kwota stypendium za udział w praktyce 
zawodowej lub stażu oszacowana została zgodnie ze wskazaniem z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020, które  stanowią, że wysokość tego stypendium określa 
Instytucja  Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, i nie może ona przekroczyć 
połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w danym województwie, wyliczoną na 
podstawie aktualnych danych GUS.  
Zmiana uatrakcyjni ofertę stypendialną w projektach i umożliwi racjonalne wykorzystanie 
powstałych w projektach oszczędności na organizację wysokiej jakości praktyk i staży,  
a w konsekwencji osiągnięcie odpowiednich wskaźników. 
(Pkt 14 – 15 ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 11:00 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2101/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.02.01.01-12-0657/17 pn. „Nowoczesna Policja dla Małopolski” 
złożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, znajdującego się w Wykazie 



 

projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 
Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dofinansowania dla projektu pn. „Nowoczesna 
Policja dla Małopolski” do maksymalnego poziomu dofinansowania wynikającego z SZOOP  
o 4 032 117,23 zł. W efekcie zmianie uległa maksymalna możliwa kwota dofinansowania, która 
po zmianie wynosi 34 272 996,20 zł.  
(Pkt 16-22 ref. P. H. Guz - Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 11:05 
 

17. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.01.01.00-12-0141/18, 
pn. „Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej” 
złożonego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w ramach naboru nr 
RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w 
ramach RPO WM. 
Rekomenduje się dalsze przedłużenie terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.01.01.00-12-0141/18, pn. „Budowa 
Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej” złożonego przez 
Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki do dnia 7.06.2019 r. Wyznaczony termin 
uwzględnia czas niezbędny na przekazanie zatwierdzonych dokumentów do Instytucji 
Zarządzającej RPO WM 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-
0294/18 pn. „Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji  
w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów - etap II” 
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. 
W dniu 24 kwietnia 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosku. Projekt uzyskał 
33 pkt, co stanowi 73,33 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie 
oceny merytorycznej. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-
0293/18 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych 
na terenie Gminy Mogilany - druga edycja” 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. 
W dniu 26 kwietnia 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosku. Projekt uzyskał 
33 pkt, co stanowi 73,33 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie 
oceny merytorycznej. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0285/18 pn. „Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie  
ul. Sienkiewicza 24” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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. 
W dniu 26 kwietnia 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosku. Projekt uzyskał 
38 pkt, co stanowi 79,17% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie 
oceny merytorycznej. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 1431/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0530/17 pn. „Budowa systemu parkingów P&R 
zintegrowanych z szybką komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi 
na terenie Gminy Liszki” złożonego przez Gminę Liszki, 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. 
Projekt nr RPMP.04.05.01-12-0530/17 pn. „Budowa systemu parkingów P&R zintegrowanych  
z szybką komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi na terenie Gminy 
Liszki” został wybrany do dofinansowania na mocy Uchwały ZWM Nr 1431/17 z dnia 8 
września 2017 r. na kwotę 2 200 833,82 zł. W piśmie znak sprawy: IN.042.3.3.2017 
Wnioskodawca zwrócił się do IZ RPO WM z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca poinformował, iż ze względu na wystąpienie niezależnych od niego 
okoliczności realizacja projektu w planowanym zakresie stała się niemożliwa. 

 
22. Informacja w sprawie ponownego 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. 
Rekomendacja 1: zgoda na przedłużenie 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" do dnia 
23.05.2019 r. Wyznaczony termin uwzględnia czas niezbędny na przekazanie zatwierdzonych 
dokumentów do Instytucji Zarządzającej RPO WM. 
Rekomendacja 2: brak zgody na ponowne przedłużenie 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", a w następstwie 
usunięcie zadania z listy projektów wybranych do dofinansowania oraz przesunięcie 
uwolnionych środków na kolejne zadania z listy rezerwowej. 
 
 
 
 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

23.     Podjęcie postanowień w sprawie: 



 

a)  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu, 

b) projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 
Gminie Chełmiec, 

c) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Słopnice, obejmujący tereny położone w Słopnicach Królewskich i Szlacheckich, 

d) projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański, 

e) projekt III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony  
w miejscowości Juszczyn, 

f) w obszarze miasta Tarnowa, obejmującego teren pomiędzy drogą krajową nr 94, 
wschodnią i południową granicą miasta oraz ulicą Tuchowską, 

g) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec V" w Gminie Chełmiec (dla obszaru obejmującego część działki ewid. 
nr 198 w obrębie Librantowa), 

h) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sękowa, 

i) projekt inwestycji drogowej pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy drogi łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w Krzeszowicach wraz z 
pozyskaniem decyzji ZRID, niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających 
realizację zadania”, 

j) projekt inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości 
Zabagnie”. 
Opinie pozytywne. 

(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. ZR) godz. 11:25 
 

24. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania Projektu planu rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2020-2025  przedsiębiorstwa  energetycznego  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w 
Lublinie. 
Przedsiębiorca PGE Dystrybucja S.A. przekazał do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji 
Energetyki Projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2020-2025. Przedstawiony projekt planu 
rozwoju zawiera dane dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych. W dokumencie ujęte 
zostały m.in. zamierzenia związane z modernizacją układów pomiarowych oraz przebudową i 
budową nowych linii energetycznych. 
(Ref. Joanna Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:30 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Elwiry Herchel i Beaty Janickiej 
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod firmą 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Espone” E. Herchel, B. Janicka s.c. z siedzibą w 
Krynicy – Zdroju, dla Ośrodka Wczasowego „Mimoza” w Muszynie, o zmianę we wpisie 
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  
Niniejszą uchwałą przyjmuje się treść opinii w sprawie wniosku Elwiry Herchel i Beaty Janickiej 
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod firmą Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Espone” E. Herchel, B. Janicka s.c. z siedzibą w Krynicy – Zdroju, jako 
prowadzących Ośrodek Wczasowy „Mimoza” w Muszynie, o zmianę we wpisie do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  
(Ref. P. Sylwia Grzesiak - Dyr. PS) godz. 11:35 



 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 

r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz 
dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich 
oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 
Niniejszą uchwałą, Zarząd Województwa Małopolskiego, wykonując „Program współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 
działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw 
konsumenckich. Alokacja konkursowa wynosi 200 000 zł.  
(Pkt 26-28 ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:40 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania 
rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w 
ramach otwartego konkursu ofert. 
Niniejszą uchwałą, Zarząd Województwa Małopolskiego, wykonując „Program współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie 
wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. Alokacja konkursowa wynosi 800 000 zł.  
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1686/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentów wykonawczych 
do Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”. 
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany 2 kolejnych dokumentów wykonawczych do 
Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”: 1.Model mieszkań wspomaganych 
adresowanych do osób chorujących psychicznie” 2/„Model mieszkań wspomaganych 
adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Zmiana obejmuje przede 
wszystkim dostosowanie treści Modeli do aktualnych „Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020” - wersja z dnia 09.01.2018 r. Konieczność aktualizacji 
wynika z faktu, iż Modele stanowią element dokumentacji konkursowej dla projektów z 
Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe, w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny społecznie. 
 
 
 
 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI  - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 



 

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„CYKLISTA” Stronie pn. Organizacja finału wojewódzkiego w ramach Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
Na realizację zadania publicznego przyznaje się dotację w wysokości 4 500 złotych.  
(Pkt 29-30 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. godz. 11:50 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe 
i Kreatywne”. 
W ramach konkursu ofert złożono 24 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia 
finansowego w wysokości 224 573,50 zł. Wymogów formalnych określonych w Regulaminie 
konkursu nie spełniły dwie oferty. Komisja Konkursowa do oceny ofert o udzielenie dotacji na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego powołana Uchwałą Nr 527/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. rozpatrzyła 22 oferty na łączną 
kwotę dofinansowania 207 773, 50 zł. Komisja Konkursowa zaopiniowała wsparcie realizacji 
22 ofert na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 172 000 złotych.  
 

31. 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.  
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, przy muzeach 
samorządowych działają rady muzeów, których członków powołuje organizator. W związku  
z rezygnacją Pani Moniki Wiejaczki – przedstawiciela województwa małopolskiego z 
członkostwa w radzie muzeum, przedmiotową uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego, 
mając na uwadze przepis art. 11 ust. 1, 4 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach, wskazał Panią Annę Pieczarkę – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego 
jako przedstawiciela województwa małopolskiego, organizatora Muzeum. Ponadto w obecnej 
kadencji Pan Stanisław Sorys nie pełni funkcji Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, 
którą sprawował w momencie podejmowania uchwały Nr 1817/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.  

(Pkt 31-32 ref. P. Monika Wiejaczka – Z-ca Dyr. KDP) godz. 11:55 
 

32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dni Biblijne 
w Małopolsce”, złożonego przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie na podstawie art. 
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zadanie polega na organizacji „Dni Biblijnych w Małopolsce”, w ramach których odbędą się: 
wystawa biblijna i koncert psalmów w Kolegium Muzyki Ewangelickiej w kaplicy Kościoła 
Ewangelicko - Metodystycznego, wykład biblijny i koncert muzyki sakralnej w kościele Parafii 
Ewangelicko – Augsburskiej w Nowym Sączu, spacer po „Biblijnym Krakowie”, piknik rodzinny 
– gry i zabawy dla dzieci według cytatów biblijnych pt. „Zmysły – glina z której jesteśmy 
ulepieni”, spacer ekumeniczny po skansenie „Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu”. 
Całkowity koszt zadania wynosi 13 990 zł, natomiast kwota wnioskowanej dotacji 7 000 zł. 
Termin realizacji zadania zaplanowany został w dniach 25.05.2019 r. - 02.06.2019 r.  
 
 
 



 

Departament KD – nie rekomenduje oferty do uznania przez ZWM za celową do realizacji 
poprzez udzielenie wsparcia finansowego z budżetu województwa z powodu braku środków. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 


