
 

 
 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 9 stycznia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad godz. 11.00 

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych, 

będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, niektórych uprawnień do 
dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym jednostki na 2018 rok. 
(Pkt 1-5 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

Województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2018 zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez 
Województwo Małopolskie. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 

2018 rok, dotyczy wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej z dniem 1 stycznia 
2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 

rok w działach 853, 921. 
 
6. Informacja w sprawie możliwości zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Małopolskiego. 
(Pkt 6-9 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.15 
 

7. Informacja w sprawie inicjatyw europejskich na poziomie regionów oraz Komitetu 
Regionów dotyczących wsparcia dla silniejszej Polityki Spójności po 2020 r. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia przez Województwo Małopolskie deklaracji 

regionów Unii Europejskiej „Silna, odnowiona Polityka Spójności dla wszystkich 
regionów po 2020 r. - reakcja na Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy, dokument 
refleksyjny na temat przyszłości finansów UE i 7. Raport Kohezyjny” oraz inicjatywy 
Komitetu Regionów #CohesionAlliance na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

9. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon ulicy Koszykarskiej”, 



 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Pawęzów w Gminie Lisia Góra, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej 973 na odcinkach w: odc. 100 km 2+800 do odc. 100 km 4+145 m. Żabno 
gmina Żabno, odc. 110 km 1+735 – odc. 110 km 1+879 m. Niedomice gmina Żabno, 
odc. 120 km 1+960 – odc. 130 km 0+ 300 i odc. 130 km 1+220 – odc. 140 km 0+285 
m. Łęg Tarnowski gmina Żabno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 975 na odcinku 
w odc. 040 km 0+560 – odc. 040 km 0+640 m. Żabno gmina Żabno” w ramach 
inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Borusowa – Tarnów 
odc. Tarnów - Żabno”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 
Targ 16-30, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszarów „Modlniczka - 5” i „Modlniczka – 
9”, „Tomaszowice - 2”. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
10. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu 

Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. 
(Pkt 10-11 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. SG) godz. 11.40 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia o wydaniu nieruchomości.  
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów na 
lata 2017- 2020”. 
(Pkt 12-13 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11.50 

 
13. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania pozytywnie cofnięcia koncesji  

na dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorcy Zakłady Mechaniczne „Tarnów” 
S.A. z siedzibą w Tarnowie. 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
14. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Zimowe warsztaty z „Capoeira" – 
brazylijską sztuką walki i tańca przez Klub Sportowy Capoeira Tarnów, na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 11.55 
 

15. Informacja dotycząca zwiększenia kwoty Nagrody Marszałka Województwa 
Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. 
(Pkt 15-17 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12.00 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa 

Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. 



 

 
17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja 
pokazów premierowych spektaklu „Elektra” w Klubie Pod Jaszczurami, 
przygotowanego przez Stowarzyszenie Teatr 74, na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
18. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dniu 29 stycznia br. (projekt do konsultacji). 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu 
im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. 
(Pkt 18-21 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12.15 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu  
im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. 
 

20. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dniu 29 stycznia br. (projekt do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.02.03-12-
0650/17 pn.: „Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania 
transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II” złożonego przez 
Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych 
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty 
Regionalne. 
(Pkt 22-25 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.25 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.01.02-12-
0720/17 pn.: „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie 
z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz 
z przebudową przyległego układu drogowego” złożonego przez Gminę Zielonki, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 260/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 
12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 



 

subregionalnym – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, z późn. zm. 

 
25. Podjęcie uchwały 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 o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 
 

26. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


