
 

 

 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 22 marca 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 8.30 
 
 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia ZWM.  
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter 

orientacyjny. 
 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 21 lutego 2019 r.  
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

3. Informacja w  sprawie Regulaminu udzielania wsparcia zwrotnego pn. „Linia 
finansowa” w formie pożyczki, udzielanego przez Małopolski Fundusz Rozwoju  
Sp. z o.o. ze środków Województwa Małopolskiego pośrednikom finansowym 
realizującym projekty we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach 
RPO WM 2014 – 2020. 
(Pkt. 3-4 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 8:30 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji 
Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 

5. Informacja dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.01.01-12-
0476/17 pn. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy 
Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości. 
(Pkt ref. P. P. Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 8:40 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego współpracy  
w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego 
poprzez budowę nowej linii kolejowej łączącej Miasto Kraków z Gminą Myślenice. 
(Pkt ref. P. T. Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 8:45 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań przyjętych do realizacji  
w trybie Inicjatyw Samorządowych przy współudziale samorządów lokalnych w 2019 
roku. 
(Pkt ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 8:50 



 

 
 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

8. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania Planu rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla 
obszaru działania Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. na lata 2019-2023 
przedsiębiorstwa  energetycznego  ZEW Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy.  
(Pkt. 8-11 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 8:55 
 

9. Informacja dotycząca zaangażowania Województwa Małopolskiego w kongres 
Impact’19. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na Partnerów  
do realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” w ramach 
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”  
w ramach 3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) oraz upoważnienia do reprezentowania 
Województwa Małopolskiego w sprawach projektu, w tym do podpisania wniosku  
o dofinansowanie. 
 

12. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”część działki Nr 2459 przy  
ul. Władysława Łokietka w Gorlicach, 
b) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
c) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
d) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Brody na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
f) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Podolany na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
g) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
h) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
i) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
j) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
k) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 



 

l) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego JARMUTA, 
ł) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A, 
m) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mucharz, 
n) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tuchów dla części miejscowości Buchcice i Łowczów, 
o) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tuchów, dla części miejscowości Burzyn, 
p) uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim, 
r) uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Racławice, 
s) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 
1. „Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec - obejmującej część działki ewidencyjnej nr 107 
położonej w obrębie Marcinkowicach, 
2. „Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - obejmującej część działki ewidencyjnej nr 53/1 
położonej w obrębie Kurów, 
3. „Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 447 
położonej w obrębie Świniarsko. 
(Pkt. 12-14 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 9:10 

 
13. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie 

zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 933 związana z budową ścieżki pieszo - rowerowej ul. Ofiar Oświęcimia  
od ul. Klonowej (kilometraż globalny od 3+262) od ul. Budy, przebudowa  
ul. Strażackiej w Brzeszczach-Borze, ul. Bór na odcinku od ul. Strażackiej  
do ul. Lachowickiej oraz ul. Budy - Pakiet nr 2” w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „OSPR- budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci  
KL - Auschwitz-Birkenau". 

 
14. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie 

zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
949 związana z budową ścieżki pieszo – rowerowej – od ul. Spółdzielczej  
w Jawiszowicach do ul. Kostka Jagiełły w Zasolu oraz wzdłuż drogi powiatowej  
ul. Kostka Jagiełły w Zasolu do pomnika Kostka Jagiełły – Pakiet 3 w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n.: „OSPR – budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami 
pamięci KL Auschwitz – Birkenau”. 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

Gminy „Klucz" pn. „Biesiada Rycerska w Melsztynie”, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 15-22 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 9:20 
 



 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Koło Kobiet 
Łużnianka pn. Łużniańska Niedziela Palmowa – wspólnie od tradycji  
do nowoczesności, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sobieskiego  
pn. Koncert – Jubileuszowa Gala z okazji 50-lecia Festiwalu Małych Form 
Teatralnych, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Łemkowska Zagroda  
pn. „Życie na wsi 100 lat temu”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a  Gminą Olkusz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Olkusz z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu w 2019 roku. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a  Gminą Miechów dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw 
Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie w 2019 roku. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a  Gminą Miasta Tarnowa dotyczącej udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura 
Wystaw Artystycznych w Tarnowie w 2019 roku. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie muzealiów z Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie do siedziby Zakładu Karnego w Tarnowie. 
 

23. Informacja w sprawie wsparcia finansowego XXXIX Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji 
Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę oraz XXXVII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. 
(Pkt ref. P. G. Prokocka – Dyr. Dep. MM) godz. 9:30 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 

 
 


