
 

 

 

PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 87/19 

w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10:00 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 4 lipca 2019 r. 
 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
3. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu 

województwa małopolskiego na realizację w 2019 r. projektu 
partnerskiego pn. Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości 
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego. 
 
Gość: Pan Marek Grabski - Dyrektor Muzeum – Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
(Pkt 3-12 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:10 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o 
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I 
półrocze 2019 roku. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Bistuszowian i Uniszowian pn. „Patriotyzm – wielopokoleniowe 
zadanie”, 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 Chór 
Musica Ex Anima & Orkiestra Symfoniczna Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia pn. „Koncerty organowe w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie”, 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 Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pn. „Sto lat to dobry 
początek 1919-2019” – Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego 
Krzyża”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty LKS Lotnik Kryspinów 
pn. Obchody jubileuszu 70-lecia LKS Lotnik Kryspinów – 
wielopokoleniowego stowarzyszenia sportowego integrującego lokalną 
społeczność w celu promowania regionu Kryspinowa i okolic, 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 Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie 
pn. Organizacja i przeprowadzenie XXXI Małopolskiego Złazu 
Patriotyczno-Turystycznego Szlakami Legionistów – Łowczówek 2019, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiego Klubu 
Sportowego „Jura Motor Sport” pn. Biegiem – słowem – śpiewem do 
patriotyzmu!, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Jubileusz 90-lecia Orkiestry Dętej Hejnał z Igołomi” złożonego przez 
Stowarzyszenie Folklorystyczne Kuźnia na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Polki Folki, złożonego przez Fundację KOLOROWO, na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Planer UEK 2019 złożonego przez Stowarzyszenie Parlamentu 
Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 13-15 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz.10:45 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnera z 
sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska 
Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 
poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do 
przeniesienia siedziby Filii w Limanowej Pedagogicznej Biblioteki 



 

Wojewódzkiej w Nowym Sączu oraz przekazania w drodze darowizny 
udziału 1/5 części nieruchomości położonej w Limanowej przy ul. 
Witosa 5. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 577/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
harmonogramu 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego. 
(Pkt 16-17 ref. P. Dawid Puszko - Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:00 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ostatecznej listy zadań 
dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych w ramach  
4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w 2019 
r. 
Ref. Dyr. Dep.: EK, KDP, PS, RO, SR, TK, TS 

 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Srebrna Koniczynka pn. "Klub Seniora Srebrna Koniczynka" złożonej w 
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Ref. P. Wioletta Wilimska - Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:25 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Blask 

Nadziei w Zagorzycach pn. „Wędrować każdy może…”,  złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 19-21 ref. P. Lucyna Bożek – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 11:30 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Zakup wyposażenia i utworzenie punktu szkoleniowego tenisa 
stołowego dla osób niepełnosprawnych w Wadowicach” złożonego 
przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dać Szansę” w Wadowicach na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Festiwal muzyczny „Muzyka dla Wszystkich” złożonego przez 
Stowarzyszenie „MUZYKA DLA WSZYSTKICH” na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu 

Zrównoważonego Rozwoju do podejmowania czynności w zakresie 
wyrażania opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych oraz w sprawie pozytywnego uzgadniania 
projektów SUiKZP wynikającym z art. 11 pkt 5 i art. 23, art. 24, art.25 
ust.2 i uzgadniania pozytywnego projektów MPZP wynikającym z art. 17 



 

pkt 6 lit. b tiret 1 i art. 23, art. 24, art.25 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 11:40 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 
plastycznego pn. „Z NAUKOWCEM PRZEZ ŚWIAT” realizowanego w 
ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2019. 
(Pkt 23-25 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:45 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Brzesku 

przy ulicy Osiedlowej. 
 

25. Informacja dla Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie decyzji 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
niepozwalającej na podział działki nr 4344 w Mszanie Dolnej. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 
(Pkt 26-27 ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 11:50 
  

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
zastępowania Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Województwa 
Małopolskiego  
w postępowaniach karnych, w sprawach o wykroczenia oraz w 
sprawach  
o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 
Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
(Ref. P. Katarzyna Pasiut – Dyr. Dep. KZ) godz. 11:55 

 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których 

może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 
młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę w celu przygotowania zawodowego. 
(Ref. P. Jan Gąsienica – Walczak – Dyr. WUP) godz. 12:00 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/19 z dnia 14 marca 
2019 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji 
Turystyki w Małopolsce. 
 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
,,Łużnianki w Stolicy’’ złożonego przez Stowarzyszenie Koło Kobiet 



 

Łużnianka na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia ,,W 
Stronę Słońca’’ pn. ,,Domers Brzesko Street Game 2019 – turniej 
koszykówki ulicznej’’ złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Jesienny wyścig rowerowy trasami Karpackiego Szlaku 
Rowerowego złożonego przez Stowarzyszenie ,,Ziemia Grybowska’’ na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

34. Informacja sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Sportowo - Edukacyjny Weekend” złożonego przez Klub Sportowy „Nowa 
Wawrzynianka” Wawrzeńczyce na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji ,,Ósmy Dzień 

Tygodnia’’ pn. ,,II bieg przez Paryż’’ złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1679/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 października 2017 roku w 
sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0416/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Wieliczka – etap II” 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. 
(Pkt 36-40 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 12:20 
 

37. 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). 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

 



 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1432/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-0432/17 pn. 
„Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z 
odpowiednią infrastrukturą w gminie 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. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 723/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, 
Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 
w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 
Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie odcinka 
drogi powiatowej nr 1435 K Brzesko (ul. Leśna) - Cerekiew w Brzesku 
dz. nr 983/3, 982/2 kategorii drogi powiatowej.  
(Ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 12:35 
 

42. Informacja w  sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych 
oraz warunków udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym 
realizacji zamówienia polegającego na wdrażaniu instrumentów 
finansowych  
w ramach poddziałania 3.4.1 i działania 11.3 RPO WM 2014 – 2020. 
(Ref. P. Jakub Szymański - Dyr. Dep. ZPO) godz. 12:40 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Blisko 
Tatr pn. Wykopki w Dzianiszu złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
(Pkt 43- 44 ref P. Anna Szczęch -  Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12:45 
  

44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej pn. „„Nasza tożsamość” – 
warsztaty regionalne oraz zakup strojów dla Zespołu Regionalnego 



 

„Jazowiaczek”” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi 
Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje 
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 
(Ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 12:50 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1510/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 783/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 
2019r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia umów dotacji z partnerami 
projektu pt. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków 
użyteczności publicznej” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna 
polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 
4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 
przyjęcia treści umów dotacji oraz upoważnienia do podpisywania i 
realizacji umów dotacji.  
(Ref. P. Monika Michalska-Mazgaj - p.o. Dyr. Biura IS) 12:55 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru firmy 
audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Województwa 
Małopolskiego. 
(Ref. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 13:00 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 

 

 


