
 

 

 

 

  
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 28 czerwca 2018 r. 
                ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:30 
 
 
 

 
Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia 

ZWM.  
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter 

orientacyjny. 
 

 

 

 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Uzdrowiska Rabka S.A., dla 

Uzdrowiskowego Szpitala Dziecięcego „Olszówka” w Rabce – Zdrój, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 
(Pkt. 1-6 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 10:30 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku Uzdrowiska Rabka S.A., 
dla Sanatorium „Rabczański Zdrój”, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Funduszu Wczasów 
Pracowniczych Sp. z o. o. Oddział w Zakopanem, dla Domu Wczasowego „Hyrny” 
w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

4. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania z budżetu WM projektu 
pn.: „Modernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ”. 
 

5. Informacja w sprawie dofinansowania nowego zadania dot. wykonanie odwodnienia 
liniowego od strony wschodniej budynku Szpitala oraz częściowego remontu 
istniejącej kanalizacji burzowej zewnętrznej na terenie Wojewódzkiego Szpitala 
Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. 
 
 



 

6. Informacja w sprawie analizy potrzeb finansowych zgłaszanych przez Wojewódzkie 
Podmioty Lecznicze (WPL) w związku z realizacją Projektu MSIM. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim 
a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy 
finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu 
„Bezpieczna Małopolska 2018”. 
(Ref. P. K. Laszczak –Dyr. SR) godz. 10:40 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1976/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia likwidatora 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz określenia 
jego obowiązków.  
(Pkt. 8-9 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 10:45 

 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM 
 

 
9. Informacja w sprawie przyznania Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu 

Ratunkowemu dotacji w trybie pozakonkursowym. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego 
Nr 355/17 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. 
(Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 10:50 
 

 
OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010, 600, 710, 730, 750, 758, 853, 900, 921, 925. 
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:55 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – 
Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do zawarcia umowy najmu powierzchni biurowej, w budynku przy 
ul. Zacisze 5 w Krakowie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 
(Pkt. 12-13 ref. P. M. Zając – Z-ca Dyr. OR) godz. 11:05 
 

13. Podjęcie w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
zawarcia umowy najmu powierzchni magazynowej w budynku przy ul. Nad Drwiną 10 
w Krakowie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 
 



 

14. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod 
firmą Małopolski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Tarnowie. 
(Ref. P. J. Domańska –  Z-ca Dyr. SG) godz. 11:10 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA  ZWM 
 

 
15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie  

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.  Organizacja XI 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Duchowość i przestrzeń w kontekście 
Camino de Santiago", na podstawie oferty złożonej przez Bractwo św. Jakuba Apostoła 
w Więcławicach Starych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt. 15-22 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 11:15 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „HEARTH Festival” 
na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Projekt Kraków w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie  
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.  „Tarnowska agora”, 
na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Demokratyczny Tarnów w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Zespół Pieśni 
i Tańca „Miechowiacy” z małopolską kulturą na Ukrainie na podstawie oferty złożonej 
przez Stowarzyszenie „RANKS” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. X Jubileuszowy 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej - Zubrzyca Górna 2018, na podstawie 
oferty złożonej przez Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie 
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Byłych 

Członków Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiego Stowarzyszenia „Razem 
dla Przyszłości” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 



 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2017 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 
(Pkt. 23-25 ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz.11:25 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2017 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2017 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA  – CZŁONKA ZWM 
 

 
26. Podjęcie postanowień w sprawie: 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”., 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sękowa  – część działki Nr 26/2 we wsi Sękowa., 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka., 

― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Przebudowa i 
rozbudowa ulicy Osiedlowej odcinek od km 0+152,00 do km 0+616,00 i ulicy 
Zagórze na odcinku od km 0+003,50 do km 0+141,00 w m. Nawojowa, gm. 
Nawojowa”., 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w mieście Myślenice w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem 
gospodarczym., 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap B, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Chełmiec IV”, „Chełmiec V” oraz „Chełmiec VI” w Gminie 
Chełmiec, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A,B,C”. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Biała. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Błonie. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Koszyce Wielkie. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Koszyce Małe. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Zawada. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Zgłobice. 



 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Nowodworze. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Łękawka. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości  Jodłówka. 

(Pkt. 26-29 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz.11:30 
 
27. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości 
Radlna. 

 
28. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości 
Tarnowiec. 
 

29. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości 
Poręba Radlna. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy na potrzeby 
organizacji punktów do głosowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:40 

 
31. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 


