
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu  6 marca 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego 

na 2018 rok w działach 010, 758, 851, 853, 925. 
(Pkt 1- 2 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom 
jednostek organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania 
zobowiązań. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy przy 
realizacji przedsięwzięcia pn. „CONFidence 2018”. 
(Pkt. 3 - 5  ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz.  11:10 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części 
nieruchomości, położonej w Tarnowie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia części nieruchomości położonej 
w Krakowie przy ul. Szlak 73, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa oraz 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEAMARSZAŁKA WM 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2143/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-066/17 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w 
ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 
„Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje 
dla MŚP”, Typ projektów B „Inwestycje MŚP produkujących urządzenia 
niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III 
generacji”. 
 (Ref. P.E.Łydka - Z-ca Dyr. MCP) godz.11:20 
 

 



 

 
OBSZAR P. L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
turystyki w 2018 roku pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”. 
 (Pkt. 7 – 8 ref. P.D.Skotnicka - Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11:25 
 

8. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas meczy 
siatkarskich drużyn kobiet Trefl Proxima Kraków S.A i MKS Muszyna S.A. w 
roku 2018. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Szlak 
Armii Krajowej w Polsce i „Mapa Akcji Burza”. 
 (Pkt. 9 -  14 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:30 
 

10. Informacja w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla zadania 
„Waloryzacja zabytkowego Gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie 
dla wzmocnienia funkcji muzealnych”. 

  
11. Informacja w sprawie wnioskowanych zmian w  zadaniu inwestycyjnym 

„Modernizacja i rewitalizacja budynku Baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. 
Tomasza nr 37 w Krakowie” , realizowanym przez  Operę Krakowską w 
Krakowie.        
 Zadanie współfinansowane z RPO 6.1.1. 
 

12. Informacja dotycząca wniosku Gminy Ciężkowice o udzielenie wsparcia 
finansowego z budżetu województwa małopolskiego na wybudowanie 
pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. 

 
13. Informacja dotycząca wniosku Gminy Gręboszów o udzielenie wsparcia 

finansowego w kwocie 150 000 zł z budżetu województwa małopolskiego na 
wybudowanie pomnika upamiętniającego wkład mieszkańców Gręboszowa i 
okolicznych wsi w odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
 

14. Informacja dotycząca potrzeb finansowych zgłoszonych przez instytucje 
kultury Województwa Małopolskiego. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEAMARSZAŁKA WM. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na organizację 

Wydarzeń Partnerskich w trakcie Zielonego Tygodnia UE 2018 r., pomiędzy 
Komisją Europejską a Województwem Małopolskim – organizatorem 
wydarzenia partnerskiego. 
 (Ref. P.T.Pietrusiak  – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 11:50 

 



 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Sanatorium 
Uzdrowiskowego „Zgoda” Sp. z o. o. w Krynicy – Zdrój, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki „Palace” 
Małgorzata Stopa, Janusz Stopa s.c., dla Ośrodka Sportowo – Rehabilitacyjno 
- Szkoleniowego „Palace” w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w 
których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 (Pkt. 16 - 17 ref. P.S.Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12:00 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia 
zasad współpracy  z  Gminą Jodłownik na potrzeby organizacji XII Krajowej 
Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu połączonej  z 
Regionalną Wystawą Owiec, Wystawą Królików Rasowych, odbywającej się w  
dniach 9 – 10 czerwca 2018 r. 
 (Pkt. 18 - 22  ref. P.A.Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12:10 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Zespołu Regionalnego „Mali 
Męcinianie” z siedzibą w Męcinie pn. Promocja regionu małopolskiego w 
Rzymie, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Jubileusz 10-lecia Towarzystwa Turystyki Regionalnej Proszowice- 
zachowanie tradycji, dziedzictwa kulturowego w lokalnej społeczności 
złożonego przez Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice z siedzibą w 
Proszowicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Wiosenne Tradycje Małopolskiej Wsi” złożonego przez Wojewódzki Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Krakowie na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
22. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, 

wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEAMARSZAŁKA WM 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Liszki na lata 2016 -2023 z 
planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju 
województwa. 
 (Pkt. 23 – 27 ref. P.J.Urbanowicz- Dyr. Dep. PR) godz. 12:20 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Krakowa do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
małopolskiego. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 



 

25. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe), 
− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi do 

strefy przemysłowej – etap 1: odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej w 
Brzesku’, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 79 w zakresie od km 359+355,00 do km 359+417,00 polegająca na 
rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 79 (klasy tech. GP) z drogą 
gminną 601652K (klasy technicznej L) od km 359+364 do km 359+601 wraz z 
budową sieci  oświetlenia ulicznego i budową odwodnienia w miejscowości 
Kochanów, powiat Krakowski”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa 
DW958 Chabówka – Zakopane – odc. 080 km 5+900.00 – 5+998.00”. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa gminy Iwanowice. 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Bukowno, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej 2120 K, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w 
km 0+600,00 do km 1+277,38 na dz. 496 dr- ul. Radziwiłłów, w miejscowości 
Balice gmina Zabierzów, na długości 677,38 m”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej części Gminy Słomniki. 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: pn: „Rozbudowa 
DW 957 Krowiarki - Nowy Targ zadanie 1 Rozbiórka istniejącego oraz budowa 
nowego mostu drogowego M2 na potoku Czarnym odc. 150 KM 1 +207 DW 
957 w m. Czarny Dunajec", 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Andrychów. 

 
26. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina. 
 

27. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Wolbrom. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków  
o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2017/2018 w projekcie pn. 
„Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 
kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 
Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 (Ref. P.D.Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:30 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Małopolskie do 
ogólnoeuropejskiej kampanii pn. „Tydzień z Internetem 2018” . 
 (Pkt. 29 – 30 ref. P.Ł.Łakomski – Dyr. CF) godz.12:35 



 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o nieodpłatne korzystanie z 

programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją 
autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz 
utworzenia Centrum Kompetencyjnego. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie określenia harmonogramu III  edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 
 (Ref. P.J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 12:45 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Stary Sącz dotyczącego powierzenia Gminie Stary Sącz 
realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Obchody 
Małopolskiego Dnia Samorządowca 2018”. 
 (Pkt.   32 - 33  ref. P.W.Kochan – Dyr. KZ) godz.12:50 
 

33. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26  marca 2018 r. 
Informacja dotycząca stanu wykonania uchwał Sejmiku Województwa 
Małopolskiego za 2017 r. 
 

34. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


