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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 16 sierpnia 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 10:30 

 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
1.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  

w działach 600, 710, 750, 754, 758, 801, 900, 921, 925. 
 (Pkt 1-3 ref. P. M. Tylek – Skarbnik Województwa) godz. 10:30 
 
2. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 28 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok 
w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921, 925. 

 
3. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 28 sierpnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Małopolskiego. 
 
4. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 28 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa 
Małopolskiego pod firmą Małopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
(Pkt 4 i 5 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10:45 

 
5. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

pod firmą Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. 
zwołanego na dzień 21 sierpnia 2017 r. 

 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
6.  Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Przygotowanie i realizacja koncertu 
„Melancholia" podczas gali finałowej Trakl-Tatu. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Georga Trakla”, przygotowanego przez Fundację Promocji Kultury „Urwany Film" na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 (Pkt 6-9 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:00 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Gloria Fortibus” złożonej 

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

  
8.  Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 28 sierpnia br. (projekt do konsultacji): 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/810/10 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody 
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Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu 
oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych 
wspólnot Małopolski. 

  
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/810/10 z dnia 
27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego 
im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. 

  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Krynica - Zdrój w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 

  (Pkt 10-15 ref. P. R. Górecki – Z-ca Dyr. ZDW) godz. 11:10 
 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna 
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 

  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Raba Wyżna w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 

  
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 

a Gminą Oświęcim dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego 
p.n. „Przebudowa skrzyżowania DW nr 933 z ul. Przemysłową i ul. Słowiańską w Rajsku”. 

 
14.  Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do Uchwały Nr 212/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań 
realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów 
lokalnych w 2017 roku w zakresie zadań stanowiących kontynuację z lat poprzednich oraz 
zadań nowych.   

 
15. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 28 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/499/17 z dnia 27 lutego 2017 r. 
w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych 
Województwa Mało-polskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 

 
16. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej pn. „I Klubowy Puchar Małopolski w piłce ręcznej 
kobiet” przez Klub Sportowy Cracovia 1906, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 11:20 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy 

podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.05.00.IP.02-12-
022/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi 
Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego 
z prywatnym. 

 (Pkt 17-19 ref. P. E. Klimowska-Bobula – Z-ca Dyr. WUP) godz. 11:25 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru nr RPMP.08.06.01-

IP.02-12-069/17 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 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników 
i wsparcie dla pracodawców. 

  
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie projektu w konkursie na 

realizację szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy, 
organizowanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

  
20. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 

rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5 Velodunajec odc.1 cz. 2 
Szczawnica-Zabrzeż 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. 

  (Pkt 20 i 21 ref. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11:35 
 
21. Informacja nt. ustaleń z przeglądu projektów pozakonkursowych ZIT planowanych do 

realizacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. 
  
22. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 
2016 - 2025, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 
2017 - 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2023 Gminy Pcim, Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Łukowica na lata 2016 - 2023, Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Ropa na lata 2016 – 2022. 
 (Pkt 22-26 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:45 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

i Miasta Miechów na lata 2016-2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
małopolskiego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Lanckorona na lata 2017-2026 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.  

  
25. Podjęcie w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2017-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
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OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
26.  Podjęcie postanowienia w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany mpzp Gminy Podegrodzie obejmujących tereny w rejonie 
działek nr: 423/1, 426, 427, 521/40, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 881/14, 881/18, i 916/8 
położonych w Brzeznej, 391 położonej w Stadłach, 521/1 i 936 położonych w Gostwicy oraz 
205 położonej w Podegrodziu, 
- uzgodnienia projektu zmiany mpzp Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, 
z wyłączeniem obszaru: CHOBOT – POLANA, 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kościelisko, 
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dębno, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Babice i Olszyny, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Lipnica Wielka – Lipnica Wielka dla ujęć wody pitnej w miejscowości Lipnica 
Wielka, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w sołectwie Grojec w rejonie ul. Głównej i Al. Ogrodowej, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 203/1 
w Podegrodziu i część działki ewidencyjnej nr 842 w Brzeznej, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ropa – wieś Łosie, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR1C, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14”. 
 

27.  Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. Dziedzictwo humanizmu. 
Warsztaty dla środowiska akademickiego, złożonej przez Stowarzyszenie Willa Decjusza 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK) godz. 11:50 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
28.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych za I półrocze 2017 roku przez wojewódzkie podmioty lecznicze działające 
w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

  (Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 11:55 
 
29. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Od kwiatu do pasieki 

złożonego przez Stowarzyszenie Raciechowice 2005, 32-415 Raciechowice 140, na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 29-32 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 12:00 
 
30.  Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Małopolska miodem 
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pokrzepiona” złożonego przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, 33 – 170 Tuchów, 
ul. Chopina 10, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
31.  Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „X Święto Rydza” 

złożonego przez Stowarzyszenie Na Grzyby, 32 – 020 Wieliczka, Dobranowice 183, na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
32.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 

współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Charsznica na potrzeby 
organizacji wystawy pod nazwą XXIII Charsznickie Dni Kapusty, odbywającej się  w  dniach 
9-10  września 2017 roku, na stadionie sportowym LKS Spartak w  Miechowie - Charsznicy. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 

w  Andrychowie pn. „Eko-gospodynie – nasze rady na odpady” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 (Ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 12:10 
  
34.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


