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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 18 maja 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 11.00 
 

Spotkanie Członków ZWM  
godz. 10.00 – 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 upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Organizacji ds. Administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług sprzątania pomieszczeń 
biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 11.00 

 
2. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja 2017. r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  
w dziale 010, 150, 600, 750, 758, 801, 851, 853, 921. 
(Pkt 2-4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.05 

 
3. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja 2017 r.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczeń spłat kredytów pomostowych zaciąganych 
na realizację zadań inwestycyjnych przez instytucje kultury Województwa Małopolskiego. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w umowie użyczenia nieruchomości 
położonej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 29. 
(Pkt 5-9 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11.15 
 

6. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
pod firmą Przewozy Regionalne Spółka z o.o. zwołanego na dzień 24 maja 2017 r. 
 

7. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
pod firmą Regionalne Centrum Administracyjne ,,Małopolska’’ sp. z o.o.  

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu spółki Regionalne Centrum 

Administracyjne „Małopolska” Sp. z o.o. z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do wglądu do akt 

postępowania administracyjnego, którego stroną jest Województwo Małopolskie. 
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OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

10. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja 2017 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/486/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające 
według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań Samorządu Województwa Małopolskiego, 
wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 (Pkt 10-11 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 11.25 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu teleopieka dla osób 
niesamodzielnych w Małopolsce w ramach Działania 9.2 poddziałanie 9.2.1 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

12. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja 2017 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
(Pkt 12-13 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11.35 

 
13. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja 2017 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
14. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Zajęcia, warsztaty rękodzielnictwa drogą 
do pielęgnowania tradycji i dziedzictwa w miejscowości Trybsz przygotowanego przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przełom" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 14-16 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11.50 
 

15. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „KIERMASH Edycja X (Lato w Forum)”, 
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie muzealiów z Muzeum 

Okręgowego w Nowym Sączu do siedziby Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie. 
 

17. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja 2017 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/295/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 
powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych Województwa 
Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 
(Pkt 17-22 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12.00 

 
18. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja 2017 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/499/17 z dnia 27 lutego 2017 r.  
w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych 
Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Kęty dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem 
drogi wojewódzkiej Nr 948. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do porozumienia nr X/52/ZDW/13 z dnia  

28 maja 2013 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 780 i Nr 933  
w zakresie utrzymania zieleni wewnątrz trzech rond zlokalizowanych w obrębie dróg 
wojewódzkich Nr 780 i Nr 933 na terenie Gminy Libiąż w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą 
Nowy Targ, Gminą Czorsztyn, Gminą Ochotnica Dolna, Gminą Łącko dotyczącej wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz”. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Miastem Oświęcim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu 
DW 948 w m. Oświęcim”. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu  

pn.: „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12.10 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

24. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno-usługowego (PU)  
i terenu przemysłowego (P) w sołectwie Jaroszowiec, 
- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej 
intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny, 
- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno-usługowego (PU)  
w sołectwie Bydlin, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Uzdrowisko 
Krynica-Zdrój (OBSZAR 1 –ZDRÓJ), 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowego Sącza „Nowy Sącz - 8”. 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy 
Dunikowskiego w Nowym Sączu”, 
- uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Skała, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I”,  
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Prądnik Czerwony - Wschód”. 

 (Pkt 24-27 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.15 
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OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

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

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
28. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja 2017 r.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny sytuacji na rynku pracy województwa 
małopolskiego w roku 2016”. 

 (Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 12.20 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie przy realizacji projektu w ramach programu 
Akademickie Biura Karier nr konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 i udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do podpisania listu 
intencyjnego. 
(Ref. P. Edyta Klimowska-Bobula – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 12.30 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia w 2017 r. dodatkowego naboru wniosków  

na dofinansowanie zadań ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych  
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 
(Ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 12.40 
 

31. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


