
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 174/20 

w dniu 16 czerwca 2020 r. 

ul. Zacisze 5 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 

 
 OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM  
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.  
 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 23 kwietnia 2020 r.  
 
3. Przyjęcie materiałów na XXIII Sesję SWM w dn. 1 lipca br.:  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Województwa Małopolskiego.  
(Pkt. 3- 10 ref. P. Piotr Polanek – Z-ca Dyr. Dep. KS) godz. 10:05  
 
4. Przyjęcie materiałów na XXII Sesję SWM w dn. 22 czerwca br.:  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana 
**** z Federacji Zielonych w Białymstoku dotyczącej uchwały Zarządu 
Województwa Małopolskiego Nr 92/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w 2020 roku z zakresu realizacji projektów wybranych w 
ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 
oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 
tego konkursu.  
 
5. Przyjęcie materiałów na XXII Sesję SWM w dn. 22 czerwca br.:  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana 
**** z Federacji Zielonych w Białymstoku dotyczącej uchwały Nr 194/20 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 roku w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod 
nazwą: „BO Małopolska 2020”.  
 
6. Przyjęcie materiałów na XXII Sesję SWM w dn. 22 czerwca br.:  



 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana 
**** z Fundacji Instytut Białowieski w Białymstoku dotyczącej uchwały Nr 
213/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2020 roku w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Każde dziecko 
ma talent”, uchwały Nr 225/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
18 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury w 2020 roku pn. „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II” oraz 
uchwały Nr 226/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 
2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 
2020 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.  
 
7. Przyjęcie materiałów na XXII Sesję SWM w dn. 22 czerwca br.:  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniosku Rady 
Gminy Babice o podjęcie przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
uchwały w sprawie zmiany Rozporządzenia nr 83/06 Wojewody 
Małopolskiego w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w 
zakresie zmian granic Parku.  
 
8. Przyjęcie materiałów na XXII Sesję SWM w dn. 22 czerwca br.:  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Wójta 
Gminy Chełmiec dotyczącej budowy tzw. południowej obwodnicy Nowego 
Sącza, tj. połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969  
w Nowym Sączu.  
 
9. Przyjęcie materiałów na XXII Sesję SWM w dn. 22 czerwca br.:  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani **** 
i Pana **** na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w związku 
z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa.  
 
10. Przyjęcie materiałów na XXII Sesję SWM w dn. 22 czerwca br.:  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniosku Pana 
**** o umożliwienie elektronicznego zbierania podpisów pod obywatelskimi 
projektami uchwał.  
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dotyczącej uczestnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w projekcie pn. „Samorząd bez barier” oraz udzielenia 
upoważnienia do jej podpisania.  
(Ref. P. Łukasz Kmita – Dyrektor Urzędu - Dyrektor Departamentu 
Generalnego) godz. 10:25  
 
12. Informacja na temat zwiększenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Olkusz z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Galerii Sztuki 
Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.  
(Ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:30  



 

13. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
w likwidacji zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r.  
(Pkt 13-18 ref. P. Jerzy Kopeć –Dyr. Dep. SG) godz. 10:35  
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w 
imieniu Województwa Małopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników spółki Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Nowym Sączu.  
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół 
Małopolskiej Szkole Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w 
Myślenicach na zawarcie kolejnej umowy najmu.  
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie czasowego obniżenia stawki czynszowej 
netto z tytułu dzierżawy nieruchomości.  
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe obniżenie 
przez Wojewódzki Szpital Okulistyczny stawki czynszowej netto z tytułu 
najmu pomieszczeń.  
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody Wojewódzkiemu 
Szpitalowi Okulistycznemu w Krakowie na czasowe obniżenie stawki 
czynszowej netto z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w 
Krakowie na os. Na Wzgórzach 17b.  
 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM  
 
19. Informacja dla w sprawie wsparcia małopolskich rzemieślników.  
(Pkt 19-23 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep.SG) godz. 10:55  
 
20. Informacja w sprawie realizacji przez Fundację Klaster LifeScience 
Kraków zadania publicznego pn. „Cykl warsztatów „LifeScience StartUp 
Akademia” w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska – tu 
technologia staje się biznesem”.  
 
21. Informacja w sprawie realizacji przez Krakowski Park Technologiczny 
Sp. z o.o. zadania publicznego pn. „Inkubator Digital Dragons” w ramach 
otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”.  
 
22. Informacja w sprawie realizacji przez Stowarzyszenie Wytwórnia 
zadania publicznego pn. „Zamień swoją pasję w biznes!” w ramach 
otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”.  
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji „Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Bukowno na lata 2016-2030”.  



 

24. Informacja w sprawie zmiany siedziby Zespołu Zamiejscowego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.  
(Pkt 24-27 ref. P. Michał Kądziołka – Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 
11:10  
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 
dla radców prawnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.  
 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM/P. TOMASZA 
URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM  
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1633/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.08.05.00-12-00-0246/18, dla 
którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 8 Osi 
Priorytetowej Rynek pracy Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia 
zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.  
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 
ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2 Programy 
zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych 
dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania 
raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi - nabór dedykowany projektom, 
których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 
100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez 
KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty 
bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych 
wydatków.  
 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM  
 
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w 
imieniu Województwa Małopolskiego na Zgromadzeniach Wspólników 
spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w 
Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie.  
(Ref. P. Jarosław Raźny – Dyr. Dep. PS) godz: 11:20  
 
29. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 
przez zwierzęta łowne.  
(Ref. P. Anna Szczęch –Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11:25  
 
OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM  



 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji wszelkich działań 
związanych ze wsparciem gmin i powiatów województwa małopolskiego w 
związku z prowadzeniem zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w 
zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej. Zasady wsparcia zostały przyjęte uchwałą nr 197/20 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 roku.  
(Ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:30  
 
OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM  
 
31. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka Urzędu 
do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu 
publicznym pn. „Usługi kolokacji sprzętu komputerowego Centrum 
Przetwarzania Danych UMWM”.  
(Ref. P. Jacek Barski - Z-ca Dyr. Dep. DG) godz. 11:35  
 
OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM/ P. ŁUKASZA SMÓŁKI 
– WICEMARSZAŁKA WM  
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy Gmin i Powiatów z 
terenu województwa małopolskiego rekomendowanych do przyznania 
pomocy finansowej wraz z proponowaną wysokością dotacji w ramach 
zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
samorządowych”.  
(Ref. P. Michał Pierzchała – Dyr. Dep. TK) godz. 11:40  
 
33. Podjęcie uchwały dotyczącej ogłoszenia tekstu jednolitego dla 
porozumienia nr X/142/ZDW/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie 
powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego Województwa 
pn.: „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda 
Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane” 
oraz ogłoszenia tekstu jednolitego dla porozumienia nr X/20/ZDW/10 z dnia 
15 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania 
zadania własnego Województwa pn.: „Zarządzanie odcinkiem DW 958, ul. 
Nowotarska – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 
47, na terenie Miasta Zakopane”.  
(Pkt 33-36 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 
11:45  
 
34. Podjęcie uchwały sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Miasta Kalwarii 
Zebrzydowskiej dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 953.  
 
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do zawarcia umowy darowizny pomiędzy  



 

Województwem Małopolskim, a Gminą Krościenko nad Dunajcem w 
przedmiocie nieodpłatnego przekazania barier drogowych.  
 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Powiatem Suskim dotyczącej 
odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Powiatu w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ”.  
 

 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


