
1 

 

 
 

          PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 19 lutego 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 9.30 
 
 
 

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

charakter orientacyjny. 
 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 22 stycznia 2019 r. 
 

OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
3. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod 

firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (KNHP) 
zwołanego na dzień 20 lutego 2019 r.  

 (Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 9.30 
 

OBSZAR P. A. PIECZARKI – CZŁONKA ZWM 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody 
dokonującej oceny zgłoszeń do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana 
Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami 
architektury drewnianej Małopolski. 
 (Pkt 4 – 6 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 9.40 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o dotacje  

z budżetu województwa małopolskiego przeznaczone na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach zadania 
publicznego pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolskich. 

 
6. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Mystkowianie  

z lachowską kulturą w Turcji”, złożonego przez Stowarzyszenie „Mystkowianie”  
na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2019 r. pn. Małopolska WIE – wiedza, 
innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych. 
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 (Pkt 7 - 8 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 9.50 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. pn. „Naukowe Inspiracje – 
Ciekawe i Kreatywne”. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji 
wolontariatu w 2019 roku.  

 (Ref. P. K. Pasiut – Dyr. KZ) godz. 10.00 
 

OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
10. Informacja nt. propozycji organizacji prac nad małopolskim Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2021-2027. 
 (Pkt 10 - 11 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 10.10 

 
11. Informacja nt. możliwości realizacji tzw. wspólnych przedsięwzięć z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-
12-004/18 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 1.2.1 „Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw”. 

 (Ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 10.20 
 
13. Informacja nt. naliczenia kar umownych dla Operatora „Koleje Małopolskie”  

sp. z o. o. w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych w okresie 01.09.2017 r. – 
01.03.2018 r. 

 (Pkt 13 – 15 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 10.25 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienia odcinków dróg 

powiatowych nr 2002K Mikluszowice – Chobot i nr 2096K Niedary – Gawłówek na 
obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim kategorii dróg 
powiatowych. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne”  

sp. z o. o. Aneksu nr 9 do umowy nr I/2257/TK/3234/16 o świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie 
województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 2016 r. do 14 grudnia 2019 r. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Osiek dotyczącego 
przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 949. 

 (Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 10.35 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego  
i wodnego w 2019 r.  

 (Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 10.40 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 370/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Województwa Małopolskiego do pełnienia funkcji członka z prawem głosu oraz 
zastępcy członka z prawem głosu w Komitecie Monitorującym Program Interreg V-
A Polska-Słowacja 2014-2020. 

 (Pkt 18 – 21 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 10.45 
 

OBSZAR P. M. MALEC – LECH – CZŁONKA ZWM 
 
19. Podjęcie postanowień w sprawie uzgodnienia: 

a) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon 
ulic: Pachońskiego, Wyki, Łokietka”, 

b) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO 
GORLICE – PLAN NR 4 dla działki nr 712/4, 

c) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”, 
d) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny 

– os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”. 
 

20. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego CHEŁMIEC IV, CHEŁMIEC V  
oraz CHEŁMIEC VI Gminy Chełmiec - obejmującego tereny położone w obrębie 
Kurów, Marcinkowice i Świniarsko. 

 
21. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice.  
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przez Województwo Małopolskie zadań  
z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej. 

 (Pkt 22 – 26 ref. P. S. Grzesiak – Dyr. PS) godz. 10.55 
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Szpitalowi 

Klinicznemu im. dr Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie na realizację zadań przez Wojewódzki Ośrodek 
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz przez Eksperta Wojewódzkiego  
ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w ramach 
Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2014-2020. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy o przekazanie 
środków publicznych w celu realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy na 
rok 2019. 

 
25. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dzień kobiet 

niepełnosprawnych” złożonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
RAZEM na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Marii Drobenko, 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Maria Drobenko Ośrodek 
Wczasowo – Leczniczy, Ośrodek Sanatoryjno – Leczniczy w Wapiennem, o wpis do 
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
27. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Korzenie 

Seniorów w Zagórzańskich Dziedzinach złożonego przez Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 11.10 

 
OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia mediacji w związku 

z realizacją umowy Nr I/1352/SR/1874/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. na dostawę 
oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych na terenie 
województwa małopolskiego.  

 (Ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 11.15 
 
29. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy 

Rajd Rodzinny UTW w Chrzanowie” złożonego przez Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Chrzanowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 (Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 11.20 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 
 


