
1 

 

 

  
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 12 kwietnia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 

 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
1. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 23 kwietnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Małopolskiego gminom i powiatom z terenu Małopolski, na realizację w 2018 roku 
małopolskiego projektu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej"  
w ramach zadania budżetowego „Wsparcie realizacji zadań wychowawczych 
szkoły”. 

 (Pkt 1 - 3 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 11.00 
 
2. Informacja nt. oferty realizacji zadania publicznego pn. Konferencja naukowa  

„Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim” złożonego przez Stowarzyszenie 
,,Budujemy Radość” w Miechowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
3. Informacja nt. oferty realizacji zadania publicznego pn. „Szkoła Młodych 

Programistów” złożonego przez Fundację ,,Inventor” na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji 

projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura 
prywatna” planowanego do zgłoszenia do dofinansowania w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, 
Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa 
Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 (Pkt 4 – 5 ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 11.15 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie  
w zakresie zapewnienia funkcjonowania i rozwoju w zakresie projektu „Wirtualna 
Małopolska”. 

 
6. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Grywałd – Krośnica 2. 

 (Pkt 6 - 8 ref. P.A. Mlost – Z-ca Dyr. PR) godz. 11.25 
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OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018-2025 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 580/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 maja w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji 
Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020. 

 (Pkt 9 – 13 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.30 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej 

nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice – granica 
województwa – etap I planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym  
w ramach Poddziałania 7.2.2. Linie kolejowe, Działania 7.2. Transport kolejowy, Oś 
Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci 

tras rowerowych w Województwie Małopolskim– Zadanie nr 3 EuroVelo11 (EV11) 
odc. Czchów (Zapora) do m. Lusławice planowanego do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa 
Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia  

Nr IXA/841/ZPO/16 z dnia 8 grudnia 2016 r pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie ustalenia zakresu  
i zasad współdziałania oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych  
w ramach Bazy Usług Rozwojowych. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.02-IZ.00-12-071/17 
w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 
Cyfrowe zasoby regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 (Pkt 14 – 18 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.45 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1437/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy 
turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 661/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
17. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-0854/17, pn. 
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R 
Bronowice oraz terminalem autobusowym”, złożonego przez Gminę Miejską 
Kraków w ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-045/17 Poddziałanie 4.5.1 
Niskoemisyjny transport miejski – ZIT w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 

 
18. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0312/17, 
pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz  
z wykonaniem oznakowania turystyczno – informacyjnego na obszarze Przylasku 
Rusieckiego” złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach naboru  
nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPO WM. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
19. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 23 kwietnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 

2018 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 801, 853, 921. 
 (Pkt 19 – 20 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12.00 
 
20. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 23 kwietnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Małopolskiego. 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu 

lokali mieszkalnych, położonych przy ul. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 
 (Pkt 21 – 23 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 12.10 
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22. Informacja nt. porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą  
w Nowym Sączu. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wielka Wieś 
na lata 2017- 2032”. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 304/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia 
przez Województwo Małopolskie umów o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji 
projektu  
pn. „Małopolski System Informacji Medycznej”, przyjęcia treści oraz upoważnienia  
do podpisania i realizacji umowy o partnerstwie. 

 (Ref. P. M. Wojtacha – p.o. Dyr. IS) godz. 12.20 
 
25. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 23 kwietnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla 

Województwa Małopolskiego. 
 (Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12.25 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Miastem Nowy Sącz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz Miasta Nowy Sącz z przeznaczeniem na realizację zadań związanych  
z organizacją kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz/Nowy Sącz 
Miasto – Nowy Sącz Chełmiec w związku z budową mostu na terenie Nowego 
Sącza. 

 (Pkt ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 12.30 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
27. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 23 kwietnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych 
kapliczkach w ramach konkursu pod nazwą KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018. 
 (Pkt 27 - 32 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 12.35  

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Województwa 

Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje 
architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego 
Małopolski. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1953/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członków rady 
muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miasto Nowy Targ o pomocy finansowej dla Województwa 
Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Galerii BWA 
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JATKI w Nowym Targu w ramach Oddziału Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
SOKÓŁ Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży 

Orawskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
32. Informacja nt. wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego 

remontu pomnika poległych w latach 1914-1921 mieszkańców miejscowości 
Ćwików Gmina Olesno. 

 
33. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Dzień dziecka na sportowo” 
przez Szkółkę Piłkarską Gościbia Sułkowice, na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 33 – 37 ref. P. D. Skotnicka – p.o. Dyr. TS) godz. 12.50 
 
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego 

„Smolnik” przy Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia GRUPA 

ODROLNIKA złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tarnowskiej Organizacji 

Turystycznej  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
37. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas 56. Małopolskiego Wyścigu 

Górskiego wraz z 35. Kryterium o Złoty Pierścień Krakowa. 
 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Gminą Krzeszowice, Gminą Niepołomice oraz Miastem Oświęcim umów  
w sprawie realizacji inwestycji w postaci budowy węzłów 
przesiadkowych/parkingów typu Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w powiazaniu z projektem „Małopolska Karta 
Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie 
Małopolskim – cz. II”. 

 (Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 13.05 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu „MAŁOPOLSKIE 

REMIZY 2018” na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach 
strażackich z terenu województwa małopolskiego. 

 (Pkt 39 – 41 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 13.10 
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40. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dniu 23 kwietnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację 
prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa 
małopolskiego. 

 
41. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Podaj Dalej-

Odkop Szafę” złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa na podstawie 
 art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu 

Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
 (Ref. P. M. Guzik – Dyr. ZPK WM) godz. 13.20 
 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wojnar Spółka Jawna dla Willi 

Widokowej „Wojnar” w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą  
odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  

 (Pkt 43 – 48 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 13.25 
 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku „Uzdrowiska Wysowa” S.A.  

dla Ośrodka Uzdrowiskowego „Biawena” w Wysowej Zdrój, o wpis do rejestru 
ośrodków w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Sanatorium Uzdrowiskowego 

„Abaton” Spółdzielnia Pracy, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo – 

Usługowego „Kaminex” Spółka Jawna Barbara Matlęga, Stanisław Pięta z siedzibą  
w Kamienicy, dla Ośrodka Szkoleniowo – Turystycznego „Dworek – Gorce”  
w Kamienicy, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Wojciecha 

Jurkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma 
Turystyczna „Jurkowski” Wojciech Jurkowski, dla Ośrodka Wypoczynkowego 
„Jurkowski” w Ochotnicy Górnej, o wpis do rejestru ośrodków w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku „Uzdrowiska Wysowa” S. A.  

dla Ośrodka Uzdrowiskowego „Beskid” w Wysowej Zdrój, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
49. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   
 


