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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 16 sierpnia 2016 r. 

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

 
     OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Uzdrowiskowych w Rabce. 
(Pkt 1-8 ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. Dep. EK) godz. 11.00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Krystianowi Mordarskiemu stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Barbarze Lenard stanowiska dyrektora 

Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym 
Sączu. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Kazimierzowi Chamioło stanowiska dyrektora 
Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej  
w Nowym Sączu. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym w Zakopanem. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Mirosławowi Pniewskiemu stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnym w Zakopanem. 
 

9. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
„Łężkowice - 2” na terenie Gminy Kłaj, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Ugorek -Fiołkowa”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa 
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna, 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Poronin, 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Słopnice. 
(Pkt 9-11 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.10 

 
10. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki. 
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OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2015-2023. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Koleje Małopolskie Sp. z o.o. aneksu nr 3 do umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym 
na terenie województwa małopolskiego. 
(Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 11.25 
 

13. Informacja w sprawie wsparcia finansowego organizacji „Festiwalu Piękna 2016” w skład 
którego wchodzą dwa konkursy piękności: międzynarodowy konkurs „Miss Supranational” 
oraz najbardziej rozpoznawalny konkurs piękności w Polsce „Miss Polski”. 
(Pkt 13-14 ref. P. G. Prokocka-Kazek - Dyr. Dep. MM) godz. 11.30 
 

14. Informacja w sprawie wsparcia finansowego uroczystości odsłonięcia tablicy Znak 
Dziedzictwa Europejskiego oraz organizacji VII Pogórzańskich Atrakcji Naukowych. 

 
15. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br. 

Podjęcie Rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec planowanego przeniesienia kompetencji  
w zakresie tworzenia i organizowania prac wojewódzkich rad dialogu społecznego  
z marszałków województw na wojewodów. 
(Pkt 15-20 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11.40 

 
16. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br. 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rząsce przy ul. Suchej 
44. 

 
17. Informacja w sprawie udziału Województwa w VI Forum Przedsiębiorców Małopolski. 

 
18. Podjęcie postanowienia w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 

przedsiębiorcy Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 
173. 
 

19. Podjęcie postanowienia w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy 
TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą: 43-603 Jaworzno, ul. Płomienna 51. 

 
20. Podjęcie postanowienia w sprawie zmiany koncesji na dystrybucję energii elektrycznej 

przedsiębiorcy Green Lights Sp. z o.o. z siedzibą: 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4 lok. 68. 
 

21. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok  
w dziale 010, 150, 600, 700, 710, 720, 730, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 925, 926. 
(pkt 21-22 ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. Dep. BF) godz. 12.00 
 

22. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
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23. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesje SWM w dniu 29 sierpnia br.  
Informacja dotycząca stanu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego  
za I półrocze 2016 roku (stan na dzień 15 lipca 2016 r.) 

 (Pkt 23-25 ref. P. J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 12.15 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
24. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/215/2015 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/215/2015 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” z Małopolską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego. 

 
    OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0040/16 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej  
w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 
4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa  
w ramach RPO WM. 
(Pkt 26-31 ref. P. G. Brach – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 12.25 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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. 

 
28. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 5 lipca 2016 r. postępowania 

administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Gminę Miejską Kraków kwoty 220 894,39 zł 
wraz z odsetkami (dot. znak: FE-I.3160.30.2.2016 – Gmina Miejska Kraków.) 
 

29. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 14 lipca 2016 r. postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Gminę Miasta Tarnowa kwoty 366 480,63 zł 
wraz z odsetkami (dot. znak: FE-I.3160.35.1.2016 – Gmina Miasta Tarnowa.) 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1094/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie 
wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Schematu 4.1 A Drogi o znaczeniu 
regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
(MRPO). 
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31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 295/09 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi wojewódzkiej  
nr 980 Jurków-Biecz” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju 
gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu 
regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jakubowi Szymańskiemu  

- Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/ potencjalnych 
beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020, w tym: w ramach Poddziałania 4.4.1 
Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR, w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa 
stałe) – SPR oraz zawarcia umów. 
(Pkt 32-35 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.40 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 334/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału 
w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Małopolskie Talenty planowanego  

do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów 
zdolnych typ B koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów 
zdolnych, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Oś Priorytetowa 10. Wiedza  
i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

 
35. Podjęcie postanowienia odmawiającego przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka, 

o który wniosła Strona w dniu 18 lipca 2016 r. na okoliczność kontynuowania działalności 
przedsiębiorstwa po jego wniesieniu jako wkład do spółki INTER – OPTYK spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., a także zachowania trwałości projektu 
realizowanego w ramach dofinansowania uzyskanego na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-8-0381-1392-12 z dnia 12 stycznia 2012 r. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie wnioskowania o zmianę limitu środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych Województwa Małopolskiego na finansowanie refundacji części 
kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w 2016 r. 
(Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 12.50 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Listu intencyjnego pomiędzy Województwem 

Małopolskim a PKP CARGO S.A. w zakresie współpracy na rzecz rozwoju i promocji oferty 
turystycznej pn.: ,,Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej na bazie Galicyjskiej Kolei 
Transwersalnej’’. 
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12.55 
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38. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 
(Pkt 38-44 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 13.00 

 
39. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: ,,Od ziarenka do bochenka. Dożynki  
z najlepszym sołtysem Małopolski", przygotowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
i Promocji Wsi Ropica Górna "Razem Silni" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 

40. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: ,,Tarnowskie macewy – publikacja’’, 
przygotowanego przez Fundację AntySchematy 2 na podstawie oferty złożonej w trybie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
41. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Ruch regionalny w działaniach 
samorządów Małopolski Zachodniej - konferencja”. Oferta złożona przez Małopolski Związek 
Regionalnych Towarzystw Kultury w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Promującego Młodych 
Artystów, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Prawy Brzeg, złożonej  

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

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

z Gminą Bobowa dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn.: ,,Zabezpieczenie ciągu pieszego 
przy drodze wojewódzkiej nr 981 wzdłuż działek nr 784,785,786,2236,1140 w miejscowości 
Bobowa – ul. Grunwaldzka”. 
(Pkt 45-50 ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 13.10 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego a Wójtem Gminy Grybów dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem 
drogi wojewódzkiej nr 981. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 
Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Krościenko nad 
Dunajcem w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
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48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy X/146/ZDW/14 z dnia  
12 listopada 2014 r pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Kraków dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi 
wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł 
Mirowski”. 
 

49. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego. 

 
50. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/295/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 
powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych Województwa 
Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 

 
   OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do projektu pn.: ,,Pro 
Health 65+ Health Promotion and Prevention of Risk – Action for Seniors 65+, nr projektu 
20131210. 
(Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży-Dyr.Dep. PS) godz. 13.20 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie projektu partnerskiego, 
zawarcie umowy o partnerstwie oraz umowy o dofinansowanie projektu pn. System 
partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
(Ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 13.25 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 553/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu „MAŁOPOLSKIE 
REMIZY 2016” na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich  
z terenu województwa małopolskiego. 
(Pkt 53-54 ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 13.30 
 

54. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/317/16 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu 
województwa małopolskiego. 

 
55. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 


