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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 22 sierpnia 2017 r. 

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

 
Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia Zarządu WM. 

Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 
 
     OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  

w działach 010, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 921. 
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 

2. 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. 
(Pkt 2-9 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.10 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

3. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Koszyce na lata 2017-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
6. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Stradom”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej 
293579K na długości 110,43m w miejscowości Piwniczna-Zdrój, gmina Piwniczna-Zdrój, 
powiat nowosądecki, województwo małopolskie, realizowana w ramach zadania „Budowa  
I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w województwie małopolskim EuroVelo 11 
pododcinek IIa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do Miasta Nowy Sącz”,  
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Przebudowa wraz  
z rozbudową drogi powiatowej nr 1527K Nawojowa – Bącza Kunina w km 0+630 – 2+270  
w m. Nawojowa oraz Bącza Kunina”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mszana Dolna - wieś Kasinka Mała,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe, 
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- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna. 
 

7. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość 
Leksandrowa etap A. 
 

8. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz, obejmującej miejscowość 
Połom Duży – obszar/etap A. 
 

9. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej 
dzielnicy przemysłowej Olkusza z późn. zm. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r.  
pn.: ,,Każde dziecko ma talent’’. 
(Pkt 10-11 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.20 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Instytut Studiów Strategicznych  

pn.: „Bezpiecznie w mediach, sprawiedliwie w historii – wakacyjne warsztaty dla dzieci  
i młodzieży” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Jednostek Edukacyjnych 
Województwa Małopolskiego w Krakowie na przedłużenie umów najmu i umowy użyczenia 
pomieszczeń w budynku na os. Teatralnym 4a w Krakowie. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11.30 

 
13. Informacja na temat zakupu usług promocyjnych podczas MeetUp Kraków 2017  

- ogólnopolskiego spotkania Youtuberów. 
(Ref. P. G. Prokocka –Kazek – Dyr. Dep. MM) godz. 11.35 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13  
na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
(Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.45 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 Wsparcie  
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane  
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji 
„Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
(Pkt 15-21 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11.50 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 355/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych 
priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, zawartego w Programie 
Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjmowania do wiadomości przez Samorząd Województwa 

Małopolskiego cesji wierzytelności przysługującej Beneficjentom Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a wynikających z umów przyznania pomocy 
Beneficjentom dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 
4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego  
a Beneficjentami. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.03.01-12-
0445/17 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś” 
złożonego przez Gminę Wielka Wieś, 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. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0408/17 pn.: „Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” 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. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0439/17 pn.: „Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości Trąbki  
i Biskupice na terenie Gminy Biskupice” złożonego przez Gminę Biskupice, 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. 
 

21. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.02-12-405/16,  
pn.: „Upamiętnienie 400-lecia powstania miasta Nowy Wiśnicz poprzez reaktywację trzech 
jarmarków z czasów Stanisława Lubomirskiego” złożonego przez Gminę Nowy Wiśnicz  
w ramach naboru nr RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16 Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń 
kulturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 (RPO WM). 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 291/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny 
społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe, Typ projektu: A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej  
i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. 
(Pkt 22-23 ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli-Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12.00 
 

23. 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 9. Osi Priorytetowej Region spójny 
społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze 
oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów 
nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. 

 
24. Informacja w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

zagospodarowania 5 rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Województwa 
Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie ronda inspiracji”. 
(Pkt 24-27 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12.10 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Czernichów dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem 
drogi wojewódzkiej Nr 780. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Powiatem Nowotarskim dotyczącej wspólnego przygotowania zadania pn.: „Rozbudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną  
w miejscowości Krościenko nad Dunajcem”. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Skawina dotyczącej udzielenia przez Gminę Skawina pomocy finansowej  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania utrzymanie letniego i zimowego odcinków 
chodnika. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Selekcyjnej oraz Jury otwartego konkursu  
na najlepsze scenariusze filmowe pn.: ,,Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa’’. 
(Pkt 28-32 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 12.20 
 

29. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny  podtrzymywania  
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Feliks Nowowiejski - Pieśni na głos  
z fortepianem”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic"  
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
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30. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: ,,Art Meeting Tomaszowice  
2017 - MATERIA NIEOŻYWIONA’’, przygotowanego przez Związek Polskich Artystów 
Plastyków Okręg Krakowski na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

31. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: ,,Obchody Jubileuszu 300-lecia 
Konsekracji Świątyni Klasztornej w Imbramowicach, przygotowanego przez Klasztor Sióstr 
Norbertanek w Imbramowicach”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Muzyka Świata Akord 

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

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2016 r. Dyrektorom Małopolskich 

Ośrodków Ruchy Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. 
(Pkt 33-34 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 12.30 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych. 
 
35. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki  

pn.: „3. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa” realizowany przez Blisko Krakowa,  
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.  
(Pkt 35-36 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12.40 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 614/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu 
Turystyki i Sportu oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu do czynności 
związanych z realizacją projektu m_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
37. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia  

i promocji zdrowia pn.: „Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie. Kraków 2017”  
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 37-38 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12.45 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie 
realizacji zadania „Działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa 
Małopolskiego – zakup defibrylatorów AED” (zadanie: Bezpieczny powiat dąbrowski z AED  
– każdy może uratować bezcenny dar- życie ludzkie). 
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39. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego  
dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych na zadania związane z bieżącym 
utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji w 2017 roku. 
(Pkt 39-40 ref. P. W. Okrajek - Dyr. Dep. RO) godz. 12.55 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej 

gminom z terenu województwa małopolskiego z przeznaczeniem na wsparcie zadań własnych 
gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”. 
 

41. Informacja w sprawie konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu 
badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”. 
(Ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 13.05 
 

42. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 

 
 


