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Sekretariat KWSTiGM 

Departament Rozwoju Gospodarczego  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

 

 

 

Protokół z 54. posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych  

i Gospodarczych Małopolski, które odbyło się 16 września 2015 roku. 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji Wspólnej Samorządów 

Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) oraz zaproszeni goście, 

zgodnie z listą, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu  

z 53. posiedzenia KWSTiGM.  

Pan Marszałek Jacek Krupa przywitał gości oraz członków Komisji przybyłych na 

posiedzenie. W związku z tym, iż do protokołu z poprzedniego spotkania nie 

zgłoszono uwag, został on przyjęty jednogłośnie przez Członków Komisji. Pan 

Marszałek zaproponował zmianę kolejności punktów programu, najpierw 

omówienie punktu dot. realizacji wniosku KWSTiGM w sprawie powołania 

Zespołu ds. zagospodarowania zbiornika Świnna Poręba, w kolejnym 

zaprezentowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Realizacja wniosku KWSTiGM w sprawie powołania Zespołu ds. 

zagospodarowania zbiornika Świnna Poręba.  

Pan Stefan Sawicki, Zastępca Dyrektora RZGW w Krakowie na prośbę Pana 

Andrzeja Zdebskiego, Prezydenta IPH i Przewodniczącego strony samorządów 

gospodarczych Komisji podsumował stan bieżący realizacji zbiornika. Podkreślił, 

iż stan zaawansowania prac przy budowie zbiornika ocenia na 98%.  

Do ukończenia inwestycji konieczne jest szacunkowo 70-75 mln zł. Ze względu 

na brak finansów w br. niektóre terminy nie zostaną zachowane np. termin dot. 

zalania zbiornika, które rozpocznie się w marcu 2016 r. 

Kolejno zabrał głos Pan Jan Wądolny, Wójt Gminy Mucharz. Wyraził niepokój ,  

iż kolejny wyznaczony termin nie zostanie dotrzymany. Przypomniał również,  

iż największym obecnie problemem jest kwestia własności gruntów wokół 

zbiornika. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, 

zarządzający gruntami wokół zbiornika, początkowo przychylny przekazaniu 

gminom gruntów, zmienił stanowisko w tej sprawie, motywując to planowaną 
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zmianą ustawy prawo wodne, zapisy której zmieniają proces gospodarowania 

gruntami. Ta kwestia zdeterminowała również proces wykonania dokumentacji 

zagospodarowania terenów wokół zbiornika. Nastąpiła konieczność wycofania się 

z podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania 

otoczenia Zbiornika Świnna Poręba. Powodem był brak zgody RZGW 

w Krakowie na przekazania działek pod planowane zamierzenia inwestycyjne 

w terminie umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie projektu.  

Pan Stefan Sawicki odniósł się do sprawy własności gruntów. Zgodnie  

z ustaleniami z władzami resortu na spotkaniu w Warszawie dotyczącym 

podsumowania realizacji prac za 2014 rok przy budowie zbiornika, w związku  

z przedłużającymi się pracami nad nową ustawą prawo wodne, zawnioskowano  

o możliwości przekazania gruntów przez RZGW zainteresowanym gminom. 

RZGW w Krakowie wystąpił ze stosowną prośbą do KZGW o przekazanie 

gruntów gminom. Dyrektor Sawicki, mając powyższe na uwadze, poinformował 

zebranych, że sprawa przekazania gruntów wokół zbiornika stanie się 

bezprzedmiotową. Pan Dyrektor ocenił, że w nadchodzącym tygodniu winna być 

odpowiedź z Krajowego Zarządu. 

Jan Kaczmarski, Wójt Gminy Stryszów zabierając głos w dyskusji, poinformował 

zebranych, że w dniu 31 grudnia 2015 r. kończy się termin obowiązywania 

ustawy o wieloletnim programie budowy zbiornika. W związku z tym faktem, 

poddał w wątpliwość finansowanie zakończenia budowy zbiornika w roku 2016. 

Zasugerował zwrócenie się z zapytaniem do przedstawicieli Rządu o informację  

o zapewnieniu w budżecie 2016 środków na zakończenie budowy zbiornika. 

Pan Andrzej Zdebski przychylił się do tej prośby. 

Pan Dyrektor Sawicki poinformował zebranych, że trwają prace na budżetem  

i RZGW przekazał wnioski o środki finansowe do KZGW, wśród których 

przewidziano również środki na dokończenie inwestycji Świnnej Poręby. 

Jednocześnie podkreślił także, że brakujące środki to nie dodatkowe, lecz te, 

które zostały przewidziane w ustawie. 

Pan Łukasz Palarski, Wójt Gminy Zembrzyce poinformował, iż w związku  

z brakiem możliwości opracowania dokumentacji przy współfinansowaniu 

funduszy unijnych w ramach MRPO 2017-2013 (brak uregulowań w kwestii 

gruntów), gmina Zembrzyce zmieniła poprzednią lokalizację zakresu rzeczowego 

na tereny gminne. Problem zatem własności gruntów dotyczący 

zagospodarowania zbiornika w gm. Zembrzyce nie istnieje. Wójt skierował 

prośbę, by ustalenia, które były przyjęte przy poprzednim wniosku o środki unijne 

zostały zaakceptowane przy kolejnym naborze.  

Pan Mateusz Klinowski, burmistrz Wadowic zabrał głos w sprawie odniesienia się 
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do zbiornika w Świnnej Porębie jako do produktu o randze regionalnej  

i konieczności spojrzenia nie tylko na bezpośrednie zagospodarowanie terenów 

otoczenia zbiornika, ale również na kwestie infrastruktury komunikacyjnej. Jeśli 

nie będzie właściwej sieci komunikacyjnej - drogowej i kolejowej - produkt 

regionalny nie odniesie sukcesu. Podkreślił, że widzi potrzebę zmiany układu 

sieci dróg na terenie gm. Wadowice. Jednocześnie zauważył, że brak jest 

podmiotu merytorycznego, z którym można by efektywnie o tych zagadnieniach 

rozmawiać.  

Pan Andrzej Zdebski podsumowując dotychczasową dyskusję, powiedział, że 

zespół, który Komisja proponuje utworzyć winien skoordynować sprawy w trzech 

podstawowych tematach: 

1. zakończenia prac zbiornika, w tym prac związanych z zalaniem zbiornika, 

2. zagospodarowania terenów wokół zbiornika, w tym spraw związanych  

z własnością gruntów, 

3. skomunikowania terenów wokół zbiornika, gospodarki wodno-ściekowej, 

ochrony środowiska. 

Zaproponował, by w skład Zespołu ds. zagospodarowania zbiornika Świnna 

Poręba weszli:  

 Pan Stefan Sawicki - Zastępca Dyrektora RZGW,  

 Pan Wacław Wądolny - Wójt Gminy Mucharz,  

 Jan Wacławski, Wójt - Gminy Stryszów,  

 Pan Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce,  

 Pan Mateusz Klinowski - Burmistrz Wadowic,  

 Pan Kazimierz Czekaj - Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej, 

 Przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 

 Przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Zwrócił się do członków Komisji o ew. akceptację, bądź uzupełnienie składu  

i przedstawienie przez Zespół harmonogramu działań (proponowane pierwsze 

spotkanie Zespołu w listopadzie br.) 

3. Prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Pan Jakub Szymański - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami 

Operacyjnymi UMWM omówił kolejno osie priorytetowe Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w tym: 

1. Gospodarka wiedzy 

2. Cyfrowa Małopolska  

3. Przedsiębiorcza Małopolska 

4. Regionalna polityka energetyczna  
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5. Ochrona środowiska 

6. Dziedzictwo regionalne 

7. Infrastruktura transportowa  

8. Rynek pracy 

9. Region spójny społecznie 

10. Wiedza i kompetencje 

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

12. Infrastruktura społeczna 

Jednocześnie Dyrektor Szymański podkreślił, że Zarząd Województwa 

Małopolskiego przygotował możliwość specjalnego potraktowania potrzeb 

związanych z zagospodarowaniem otoczenia zbiorników wodnych 

zabezpieczając na ten cel w ramach 6 osi 30 mln euro. 

4. Uzupełnienie składu forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

Pan Dyrektor Szymański poinformował zebranych, iż została zgłoszona jedna 

kandydatura przedstawiciela przedsiębiorców w osobie Pana Jana Burkata z Izby 

Gospodarczej Dorzecza Raby w Dobczycach. Członkowie Komisji jednogłośnie 

przyjęli zgłoszoną kandydaturę. 

5. Podsumowanie, wolne wnioski. 

Pan Andrzej Zdebski przekazał zebranym jeszcze dwie informacje w zakresie 

tematów z poprzednich posiedzeń Komisji. Jedna dotyczyła wniosku KWSTiGM 

do Ministra Zdrowia o przyspieszenia prac nad implementacją do polskiego 

prawa tzw. dyrektywy tytoniowej. W odpowiedzi Minister poinformował, iż projekt 

nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych, wynikającej z obowiązku implementacji tzw. dyrektywy 

tytoniowej do przepisów prawa krajowego wraz z uzasadnieniem i Oceną 

Skutków Regulacji, został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji. Planowany termin wejścia w życie przedmiotowej ustawy określa się 

na 1 stycznia 2016 r. Druga informacja przekazana przez Pana Andrzeja 

Zdebskiego dotyczyła przyjęcia Krajowego Programu Kolejowego, w którym 

budowa linii kolejowej Podłęże Piekiełko nie została ujęta - znalazła się do 

realizacji na liście rezerwowej. 

Pan Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej zaapelował o wspólne 

spotkanie KWSTiGM z Rządem RP w celach omówienia tematów kluczowych dla 

Małopolski.  

Pan Andrzej Zdebski dziękując za udział w spotkaniu, zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

 


