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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 19 września 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11:00 

 

 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku 

położonym przy ul. Ciągłówka 7 w Zakopanem oraz ustanowienia nieodpłatnej 
służebności gruntowej. 
(Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11:00 

 
2. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania cofnięcia koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej przedsiębiorcy: Boltech Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, 
ul. Kolejowa 37. 

  (Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 11:05 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1137/09 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej środki 
finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów 
szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 
 (Ref. P. D. Styrna - Dyr. EK) godz. 11:10 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny hotspotów WiFi mających stanowić doposażenie 

punktów informacji turystycznej działających w ramach Małopolskiego Systemu 
Informacji Turystycznej (MSIT), stworzonego w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski 
System Informacji Turystycznej (MSIT)” współfinansowanego ze środków unijnych 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.    

 (Ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 11:15 
 
5.  Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze – rejon ulicy Falistej”. 
(Pkt. 5-7 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:20 

 
6. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Balice II”. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drwinia na lata 
2017 - 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 
2016 – 2022. 
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8.  Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.03.02-
12-0248/16 pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Dobrociesz. 

  (Pkt. 8 i 9 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11:25 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-

0457/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców 
i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka 
do ruchu rowerowego 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 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy 

świadczenia usługi prowadzenia rachunku bankowego do obsługi instrumentów inżynierii 
finansowej. 
(Ref. P. Ł. Foltyn - Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11:30 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

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

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „72 Anioły – in splendore lucis” 
przygotowanego przez Fundację Equinum na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

  (Pkt. 11-13 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:35 
 
12.  Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.  Żydowskie dziedzictwo Kazimierza – 
program kulturalny integrujący lokalną społeczność z dziedzictwem dzielnicy, na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
13. Informacja dotycząca prośby organizatorów 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 

Etiuda&Anima o pomoc w organizacji tegorocznej edycji festiwalu. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1082/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu miechowskiego w Województwie Małopolskim. 

  (Pkt. 14-16 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:45 
  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1063/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze Tarnowa, miasta na prawach powiatu w Województwie 
Małopolskim. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 660/10 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. 

  (Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 11:50 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1085/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 4 lipca 2017 r.,  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-
12-088/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typ 
projektu A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej 
ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci 
z niepełnosprawnościami. 

  (Ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11:55 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
19. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Śliwkobusem po 

Iwkowej” – prezentacja tradycyjnych suszarni owoców, złożonego przez Stowarzyszenie 
Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, 32 – 861 Iwkowa 468, na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 12:00 
 
20.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


