
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 25 października 2018 r. 

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

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Powiatu Suskiego darowizny 
nieruchomości. 
(Pkt 1 - 2 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.00 
 

2. Informacja w sprawie przeprowadzenia głosowania pisemnego w przedmiocie 
podjęcia uchwały bez odbycia Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod 
firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
przez Spółkę zobowiązania.   

 
3. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do zmiany koncesji na 

dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przedsiębiorcy ENERGIT Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11.20 
 

4. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas sezonu zimowego 
2018/ 2019. 
(Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 11.30 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ z 

siedzibą we Wrocławiu pn. Wzrost kompetencji zawodowej wolontariuszy na 
oddziałach onkologicznych i hematologicznych złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Ref. P. D. Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11.45 
 

6. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej”; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy 
Płaszowskiej w Krakowie”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów: „Klikuszowa – 1” i „Klikuszowa – 2”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów: „Lasek – 1”, „Lasek – 2” i „Lasek – 3”, 



 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru „Morawczyna”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Rogoźnik, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Kleparz”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 968 
Lubień - Zabrzeż w km 5+790 – km 5+92 (odc. ref. 070), rozbudowa DW 969 Nowy 
Targ - Stary Sącz w km 4+720 (odc. ref. 100) - km 0+107.18 (odc. ref. 115) wraz z 
budową skrzyżowania skanalizowanego typu rondo turbinowe w km 4+814.9 (odc. 
ref. 100), rozbudowa DG 291908K w km 0+000 - 0+034.3, budowa i przebudowa 
zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Zabrzeż, gmina Łącko, powiat 
nowosądecki, woj. małopolskie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
DW 968 Lubień - Zabrzeż. Zadanie 5 - budowa skrzyżowania typu rondo DW968 z 
DW969 w m. Zabrzeż - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych"; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa nowej drogi 
dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów) 
łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince”; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Radocyna, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Usprawnienie 
połączeń w korytarzu północ-południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T”, 
ROZBUDOWA UL. KOCMYRZOWSKIEJ, Zadanie 2: Rozbudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: Uzyskanie decyzji o 
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla zadania pn.” Rozbudowa drogi 
gminnej K4210106 Poronin – ul. Za Torem w zakresie dojazdu i dojścia do kładki 
pieszo – rowerowej na potoku Poroniec w Poroninie (strona południowa) na 
działkach ewid 527 i 528/1”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy 
Do Fortu (drogi gminnej klasy D- dojazdowej) na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do 
ul. Dmowskiego w Krakowie – od hm 0+00,00 do hm 1+18,48 wraz z rozbudową ul. 
Dmowskiego (drogi gminnej klasy L-lokalnej) od hm 0+00,00 do hm 0+43,35 i ul. 
Mistrzejowickiej (drogi gminnej klasy L-lokalnej) – od hm 0+00,00 do hm 0+57,96, 
rozbudową skrzyżowań ul. Do fortów z ul. Dmowskiego w hm 0,00,00 i ul. 
Mistrzejowicką w hm 1+18,48, budową i przebudową odwodnienia drogi, przebudową 
sieci : oświetlenia ulicznego, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
rozbiórką i przebudową ogrodzeń oraz rozbiórką altany śmietnikowej”. 
(Pkt 6 – 7 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.55 
 

7. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica. 
 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy partnerskiej nr IXA/797/PR/17 z dnia 

31 października 2017 zawartej w celu wspólnej realizacji projektu „SPIN – 
Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0” w ramach Działania 1.3 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 



 

„Małopolskie Centra Innowacji” oraz upoważnienia do podpisania porozumienia 
rozwiązującego w/w umowę partnerską. 
(Ref. P. A. Mlost – Za-ca Dyr. PR) godz. 12.10 
 

9. Podjęcie decyzji w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 28 maja 2018 r., Nr RPMP.8.2/1/2018  
określającej kwotę do zwrotu w projekcie pt. „Jestem niepełnosprawny i chcę 
pracować” przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w Tarnowie w łącznej wysokości 60 
088,83 zł wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych do 
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji i przekazania sprawy do ponownego 
rozpatrzenia organowi I instancji. 
(Ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.20 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 

dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 
10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i 
placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie 
zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji 
kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. 

 (Pkt 10 – 11 ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12:35 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 

dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 
10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i 
placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie 
zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji 
kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. 
 

12. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego zadania pn. „System ochrony dróg 
regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów” do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej WM oraz zabezpieczenia jego finansowania. 
(Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.45 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Krakowskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II działającego w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
(Pkt 13 - 16 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 12.55 

 



 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala 
Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie działającego w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie działającego w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Małopolskiego 

Ośrodka Medycyny Pracy działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 
 

17. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   

 
 
 


