
 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 47/19 
w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

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

 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniu 5 marca 2019 r. i 14 marca 2019 r. 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

3. Podjęcie uchwały w sprawie Raportu o stanie województwa małopolskiego za rok 2018. 
(Pkt. 3-6 ref P. Joanna Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 10:05 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały z dnia 329/19 z dnia 5 marca w sprawie 

ogłoszenia otwartego naboru na Partnerów do realizacji projektu „SPIN – Małopolskie 
Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” w ramach Działania 1.3 
„Małopolskie Centra Innowacji”. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

5. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt 

miejscowego w obszarze miasta Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Stanisława 
Kassali, Ogrodową i Świętej Katarzyny 

b) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt 
miejscowego obszaru „Osiedle Podwawelskie” 

c) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 
obszarów w gminie Spytkowice. 

 
6. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
7. Informacja dotycząca rozpoznania dostępnych źródeł finansowania deficytu 

budżetowego.  
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:15 
 



 

8. Informacja w sprawie wniosku Starosty Nowotarskiego o przekazanie na rzecz Powiatu 
Nowotarskiego nieruchomości położonej w Nowym Targu os. Oleksówki 42. 
(Ref. Joanna Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz.10:20 
 

9. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dn. 29 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa 
Małopolskiego. 
(Ref. P. Katarzyna Pasiut - Dyr. KZ) godz. 10:25 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

10. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dn. 29 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czernichów, 
Laureata w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski” w kategorii „Miejsce niezwykłe 
miejscowość/gmina”, na realizację zadań podnoszących standard produktów 
turystycznych oraz ich promocję oferowanych przez miejscowość Rybna w Gminie 
Czernichów w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                   
(Pkt 10-12 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10:30 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wysokiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego M-Team złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

13. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dn. 29 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej 
samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą 
„Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu. 

       (Pkt 13-16 ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 10:40 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 200/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
projektu nr RPMP.09.01.02-12-0277/17 pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności 
społeczno-zawodowej” dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.1 AKTYWNA 
INTEGRACJA, Poddziałanie 9.1.2 Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe, Typ projektu: A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej  
i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 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 I Osi 



 

Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw” z późn. zm. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi 
Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP”. 
 

17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pozakonkursowego – ZIT  
w ramach projektu nr RPMP.07.01.02-12-0434/17 pn. „Budowa, przebudowa dróg 
lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na 
terenie Gminy Wieliczka”. 
 (Pkt 17-18 ref P. Paweł Knapczyk - Dyr. FE) godz.10:55 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1284/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania wytycznych 
4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ustalenia zasad wydawania upoważnień do 
kontroli oraz trybu przyjmowania wewnętrznych instrukcji do przeprowadzania kontroli, 
koordynowania i przeprowadzania kontroli LGD przeprowadzonej na podstawie umowy  
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany oraz zniesienia 

urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie Gminy Wadowice. 
 (Pkt 19-25 ref. P. Anna Glixelli - Dyr. Dep. RO) godz. 11:00 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 

współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionalnym Ośrodkiem Kultury 
Doliny Karpia z siedzibą w Zatorze na potrzeby organizacji Święta Karpia, odbywającego 
się w dniach 6 – 7 lipca 2019 r. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Charsznica na potrzeby 
organizacji wystawy pod nazwą XXV Charsznickie Dni Kapusty, odbywającej się w 
dniach 7-8 września 2019 roku, na stadionie sportowym LKS „Spartak” w Miechowie - 
Charsznicy. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Jodłownik na potrzeby 
organizacji XIII Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu 
połączonej  



 

z Regionalną Wystawą Owiec oraz Pokazem Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, 
odbywającej się w dniach 1 – 2 czerwca 2019 r. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Nowy Targ na potrzeby 
organizacji VIII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, odbywającej się w 
dniach 13 – 14 lipca 2019 r. w miejscowości Ludźmierz. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych  
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”.  
 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Śliwkobus- 
prezentacja tradycyjnych suszarni owoców i wspólne gotowanie śliwkowych potraw 
podczas Inauguracji Sezonu Turystycznego w Małopolsce, złożonego przez 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Iwkowa na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 
taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby 
rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014-2020)”. 
 (Ref. P. Maria Wojtacha - Dyr. IS) godz. 11:20 

 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Caritas Diecezji Kieleckiej (Zespół 
Placówek Caritas w Proszowicach) pn. „VII Małopolski Festiwal Osób 
Niepełnosprawnych”, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 27-28 ref. Sylwia Grzesiak - Dyr. Dep. PS) godz. 11:25 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2206/18 z dnia 27 listopada 2018r. w 
sprawie dofinansowania w roku 2019 kosztów działania zakładów aktywności zawodowej 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania 
funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz 
powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 
 (Ref P. Wioletta Wilimska - Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:30 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

30. Podjęcie uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Generalnym Dyrektorem 
Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie 



 

zlecenia i współfinansowania kosztów opracowania „Studium obsługi transportowej 
regionu Podtatrza” 
 (Pkt 30-34 ref. P. Marta Maj - Dyr. ZDW) godz. 11:35 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Powiatem Bocheńskim i Miastem Bochnia dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 
w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach”.  
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Babice dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy 
Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”. 
 

33. Informacja w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
o zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie trasy 
rowerowej Euro Velo 11 w Muszynie. 
 

34. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla zadania pn. 
„Obwodnica Koszyc” oraz „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w 
Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie” oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej WM. 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI  - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

35. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z 
opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 
 (Pkt 35-37 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK)  godz. 11:50 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na składanie wniosków aplikacyjnych w 
ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM oraz dokonywanie przez Pana Dawida Szeligę-
Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, wszelkich czynności 
związanych z realizacją Projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu: B. małopolska 
chmura edukacyjna – część konkursowa. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. pn. „Małopolska WIE – 
wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”. 
 

38. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu województwa 
małopolskiego na realizację w 2019 roku projektu partnerskiego pn. Muzea otwarte – 
rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-
słowackiego. 
 (Pkt 38-40 ref. P. Krzysztof Markiel - Dyr. Dep. KD) godz. 12:00 



 

 
39. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dn. 29 kwietnia br.: 

Podjęcie uchwały udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Myślenice z 
przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. 
„Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019”. 
 

40. Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dn. 29 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały udzielenia pomocy finansowej Gminie Biecz na rzecz realizacji 
projektu kulturalnego pn. Kromer Biecz Festival. 
 

41. Informacja w sprawie możliwości przyznania dodatkowych środków w związku ze 
wzrostem cen na runku budowlanym na realizację modernizacji energetycznej budynku 
Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju prowadzonej przez Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu w ramach projektu nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” realizowanego w ramach Działania 
4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 
(Ref. P. Maria Wojtacha – Dyr. IS) godz. 12:15 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 


