
 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 141/20 

w dniu 27 lutego 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. 
 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 14 stycznia 2020 r. 

 
3. Informacja w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Raciechowice. 

(Pkt ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Inicjatyw Młodzieży Orawskiej pn. VI Orawski Festiwal Artystyczny 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 4-8 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:10 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Żyrafa Życie 
Radość Fantazja pn. Rok Pucheroka w Gminie Zielonki – warsztaty 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki pn. Pamiętamy o historii …, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pro 
Musica, pn. „Lacrimosa – Koncerty pasyjne”, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania „Kiedy owce 
nie są na halach, a Juhasi mają czas na dłubacke" - Zimowe warsztaty 
budowy instrumentów pasterskich złożonego przez Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki Pasterskiej na Szlaku Górali Karpackich na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 



 

wolontariacie. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 330/13 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie objęcia 
ubezpieczeniem mienia nieruchomego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt. 9-10 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10:15 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 
drodze przetargu na czas nieoznaczony powierzchni zlokalizowanych w 
budynkach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
(Pkt. 11-18 ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 10:25 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z 
tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych 
autobusowych przewozach pasażerskich. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Gdów dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów w ramach Autobusowych Linii 
Dowozowych. 
 

15. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatorów z tytułu 
świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
liniach Olkusz – Krzeszowice i Olkusz – Trzyciąż – Kraków. 
 

16. Informacja w sprawie możliwości obniżenia przychodów Małopolskich 
Ośrodków Ruchu Drogowego, w związku z nowelizacją przepisów 
dotyczących pozyskania uprawnień do kierowania pojazdami 
drogowymi oraz planowanych działań mających na celu zachowanie 
płynności finansowej jednostek. 
 

17. Informacja w sprawie waloryzacji stawki jednostkowej za świadczenie 
przez firmę Pojazdy Szynowe PESA S.A. usług utrzymania taboru. 
 



 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy dostawy 
taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji 
krakowskiej. 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. 75 lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszance – od 
tradycji do nowoczesności złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Mszance na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 10:40 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 467/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 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 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - 
ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub 
dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
Typ projektu: B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania 
przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 
dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia 
dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu: C. rozwój u dzieci  
w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 
(Pkt. 20-21 ref. P. Sylwia Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) 
godz. 10:45 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w 
ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 
Aktywna integracja, 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. 
 

22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.02.01.04-12-0070/16 pn. E-usługi w informacji przestrzennej 
Powiatu Brzeskiego realizowanego przez Powiat Brzeski w ramach 
Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. 
(Pkt. 22-28 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 10:55 
 

23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.03.02-12-0247/16 pn. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej będących własnością gminy Niedźwiedź, w 
których wcześniej wymieniono urządzenia grzewcze wykorzystujące do 
produkcji ciepła węgiel na urządzenia wykorzystujące gaz ziemny w 



 

miejscowościach Niedźwiedź i Poręba Wielka. 
 

24. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie uzupełnień na 
etapie oceny formalnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” 
wraz z budową parkingu typu Park & Ride”, ubiegającego się o 
dofinansownaie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 
w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu  
nr RPMP.05.03.01-12-0188/19 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej  
w Aglomeracji Wielka Wieś” złożonego przez Gminę Wielka Wieś, 
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. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1863/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2019 roku w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-
IZ.00-12-021/19 w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, 
Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 
Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu  
nr RPMP.04.05.01-12-0193/19 pn. „Budowa ścieżek rowerowych i 
parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy 
Wieliczka” złożonego przez Gminę Wieliczka, 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. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania warunków ugody 



 

pomiędzy Województwem Małopolskim a Konsorcjum Comarch Polska 
SA, Comarch SA dotyczącej wykonania umowy Nr IXA/671/TS/CF/16 z 
dnia 30 września 2016 r. na realizację I etapu projektu m_MSIT – 
mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej. 
(Pkt. 29-31 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 11:10 

30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja”. 
 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. ,,Borzęciński Bieg Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych’’ złożonego 
przez Stowarzyszenie „Kępa Sport" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Caritas Diecezji 
Tarnowskiej, dla Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej, o wpis  
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
(Pkt ref. P. Jarosław Raźny – p. o. Dyr. Dep. PS) godz. 11:20 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


