
 

 
 

 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 74/19 

w dniu 9 lipca 2019 r. 
gabinet marszałka  

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 28 maja br. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego oraz powołania Pełnomocnika  
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 
(Ref. P. W. Piech – Sekretarz Województwa) godz. 10.00 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 

rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie na nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Małopolskiego położonej w 
Krakowie przy ulicy Babińskiego 29 oraz w sprawie ustalenia 
odpłatności należnej  
za ustanowienie służebności przesyłu. 
(Ref. P. J. Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.05 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA  ZWM 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej 

oceniającej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 
województwa małopolskiego w formie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytkowych 
miejsc pamięci narodowej i martyrologii, w konkursie pn. „Małopolska 
Pamięta  
– zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. 
(Pkt 5-14 ref. P. M. Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.10 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego 



 

powierzenia Powiatowi Gorlickiemu zadania Województwa 
Małopolskiego w postaci prowadzenia samorządowej instytucji kultury 
pod nazwą Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Biecz z przeznaczeniem na 
realizację projektu kulturalnego pn. Kromer Biecz Festival. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sułkowicach pn. Monografia z okazji 135-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sułkowicach złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starym Wiśniczu pn. Przygotowanie publikacji i 
umieszczenie jej w internecie: „500 lat kościoła w Starym Wiśniczu i 
jego fundator Piotr Kmita" złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa 

Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju  
i promocji kultury. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: ,,VR THEATER VI wtajemniczenie Ogólnopolskiego Festiwalu 
Młodych Alchemia Teatru 18-20 października 2019 r.’’ złożonego przez 
Stowarzyszenie EKSIT na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: ,,Kino Letnie w Wioskach Świata’’ złożonego przez Stowarzyszenie 
Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn.: „Obrona zamku Tenczyn przed Szwedem roku 1655 – edycja 2019”, 
złożonego przez Podolski Regiment Odprzodowy na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: ,,Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu  
– w służbie Bogu, Ojczyźnie i Społeczeństwu’’ złożonego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Niedźwiedziu na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA ZWM 

 



 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Ochotnica Dolna z 
przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego z obszaru polityki 
prorodzinnej, w związku z narodzinami sześcioraczków w rodzinie 
zamieszkującej na terenie gminy. 
(Pkt 15-21 ref. Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 10.40 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku 
Krzysztofa Mikołajczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod 
firmą Krzysztof Mikołajczyk KRIS dla budynku usługowego „Anna” w 
Grywałdzie o wpis  
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zrzeszenia 
Związków Zawodowych Energetyków dla Sanatorium ,,Energetyk’’ w 
Krynicy Zdrój  
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

 
18. Informacja w sprawie wyrażenia woli budowy nowego budynku miejsca 

stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce. 
 
19. Informacja w sprawie możliwości dofinansowania przebudowy/ 

modernizacji zewnętrznych traktów komunikacyjnych jako logicznego 
dopełnienia planowanych działań termomodernizacyjnych w Szpitalu 
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie. 
 

20. Informacja w sprawie możliwości dofinansowania planowanych 
inwestycji w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy w Krakowie - 
wniosek dot. zabezpieczenia budynku – pomieszczeń archiwalnych w 
piwnicach przed zalaniem, wilgocią, pożarem i nieuprawnionym 
dostępem oraz zakupem centrali telefonicznej. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: „Lekcje pierwszej pomocy w szkołach podstawowych w Kasinie 
Wielkiej” złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kasinie Wielkiej  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego 
oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. 
(Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11.00 
 

23. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w rejonie ul. Władysława 
Łokietka, 



 

b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec, 
c) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka”, 
d) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kęty, 
e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 26/2 we wsi Sękowa, 
f) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Bagry”, 
g) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw, 
h) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Stefana Batorego, 
i) uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” przy ul. Zamkowej, 
j) zaopiniowania pozytywnie projektu inwestycji drogowej: „Budowa 
Trasy Łagiewnickiej – etap III: budowa odcinka od ul. Ludwisarzy do ul. 
Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wraz z budowa i przebudową sieci 
infrastruktury technicznej (odcinek od km 1+589,23 do km 2+765,61)”. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 11.10 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 
 
24. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na montaż klimatyzacji przez 

MBGiTR w budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 w zamian  
za obniżenie czynszu w wysokości poniesionych kosztów. 
(Pkt 24-25 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11.15 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta 
Tarnowa i Gminą Wierzchosławice, dotyczącej współpracy przy 
realizacji inwestycji  
pn.: „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze 
Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”, zawarcia: aneksu nr 1 
rozwiązującego umowę nr X/135/ZDW/18 z dnia 03 września 2018 r., 
aneksu nr 1 rozwiązującego porozumienie nr X/56/ZDW/18 z dnia 29 
maja 2018 r. oraz uchylenia Uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 400/19  
z dnia 19 marca 2019 r. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 314/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 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 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. 
małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. 



 

(Ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli-Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11.25 
 

27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn.: Organizacja imprezy „Święto pieczonego ziemniaka” złożonego 
przez Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini na podstawie art. 19a 
ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 27-28 ref. P. A. Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz.11.30 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Chechle pn. Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w 
Chechle złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1337/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Zasad Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie oceny i wyboru projektów pomocy technicznej – 13 oś 
priorytetowa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 29-30 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz.11.40 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku  

o dofinansowanie dla projektu pomocy technicznej pn. Działalność 
Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM  
2014-2020 w latach 2019-2020 – Pomoc Techniczna w ramach Działania 
13.1 Wsparcie realizacji RPO WM Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 
upoważnień  
do składania wyjaśnień przez departamenty merytoryczne UMWM, 
zaangażowane w realizację projektu oraz upoważnienia do koordynacji 
projektu. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


