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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 23 stycznia 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 
 

 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok 

w działach 010, 150, 600, 710, 720, 750, 758, 801, 852, 853, 855, 900, 921, 926. 
(Ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 11:00 

 
2. Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej 

(MSIM)”. 
(Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 11:10 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o udostępnienie nieruchomości położonej 

w Nowym Sączu przy ul. Batorego 77 oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa. 
(Pkt. 3-4  ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG ) godz. 11:20 
 

 
 
4. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania zmiany koncesji na przesyłanie 

i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Złota 59. 
 

 
OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA  ZWM 

 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury 
Fizycznej w 2018 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży.  
(Ref. P. T. Urynowicz -  Dyr. TS) godz.11:30 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla Dyrektora oraz 
radców prawnych Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz.11:35 
 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i udzielenia upoważnienia dla Zastępcy 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ds. Inwestycji – Pana Roberta 
Góreckiego do zawarcia porozumienia dotyczącego warunków zajęcia pasa drogowego 
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drogi krajowej nr 87 w celu realizacji trasy rowerowej EuroVelo 11. 
(Pkt. 7-9 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:40 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie procedury prowadzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych wspólnie przez 
Województwo Małopolskie oraz samorządy lokalne. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/71/ZDW/15 zawartej w dniu 
20.08.2015 r. w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim a Kolejami Małopolskimi 
Sp. z o. o. dotyczącej zapewnienia dostępności usług publicznego transportu zbiorowego 
w transporcie kolejowym świadczonym przez Spółkę Koleje Małopolskie w ramach systemu 
Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej – budowa systemu zarządzania transportem 
w Małopolsce (MKA). 

 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Aktywność sportowa dzieci i osób z Zespołem 
Downa”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty 
(Pkt. 10-11 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 11:50 

 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Reprezentacja prawna osób niepełnosprawnych, 
pokrzywdzonych nagłym zdarzeniem losowym” przez Fundację  Pomocy Poszkodowanym 
„Razem”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

 
OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM 

 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego 
Nr 180/16 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. 12-17 ref. P. H. Guz Dyr. FE) godz. 12:00 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 784/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Gdowa Etap II” 
w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 16/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 
w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura 
ochrony zdrowia. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 661/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.02-
IZ.00-12-059/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń 
kulturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

16. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-0854/17, 
pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz 
terminalem autobusowym”, złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach naboru 
nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-045/17 Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 (RPO WM. 
 

17. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.01-12-0494/16, pn. "Nad 
Starosądeckim Stawem- budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu" 
złożonego przez Renatę Golonkę RE MAR w ramach naboru nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-
060/16 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR w ramach RPO 
WM. 

 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA  – CZŁONKA ZWM 
 

 
18. Podjęcie postanowień w sprawie: 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.:  „Budowa drogi gminnej 
Mostki – Gołkowice Dolne w miejscowości Mostki w km 0+001,50 – 2+212,70”. 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wiaduktu 
kolejowego nad droga powiatową nr 1574K Ptaszkowa – Ptaszkowa”. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec. 

− uzgodnienia projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec.    
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− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn 
– Dąbrowa odc. 280 od km 0+500 do km 0+903,11", 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn 
– Dąbrowa odc. 280 od km 1+924,00 do km 2+142,00", 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej 5609020K w Czarnochowicach”. 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
ul. Kamieniec w Oświęcimiu, w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa 
ul. Kamieniec – projekt budowlany”. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sękowa, 

− uzgodnienia projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości 
Juszczyn, 

− uzgodnienia projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO)”, 

− uzgodnienia projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap. 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wojnicz, obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, 
Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5” na terenie 
Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu; 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Dąbrowa na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń 
planu; 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych 
ustaleń planu; 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń 
planu; 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Łężkowice na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych 
ustaleń planu; 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Łysokanie na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych 
ustaleń planu; 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń 
planu; 
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− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru „Targowisko-6” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych 
ustaleń planu. 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 
TARG 33 (Zajezdnia). 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi 
publicznej klasy dojazdowej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka – Wschód symbolami KD/D.3, 
KD/D.7”. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12:15 
 

19. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


