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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 30 listopada 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11:00 

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Informacja dot. badania śródokresowego skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju 

Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (w zakresie instrumentów terytorialnych 
oraz oceny systemu zarządzania Strategią). 

 (Pkt 1-3 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:00 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
2. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzeszcze w rejonie dworca kolejowego Brzeszcze – Jawiszowice przy ul. Dworcowej, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru 
w części południowej do ul.  Armii Krajowej, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon ulicy Rajskiej”, 
- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową 
drogi powiatowej nr 1527K Grybów-Krużlowa Niżna (w ciągu ulicy Węgierskiej 
w m. Grybów) w km 0+250 – 0+440,00 oraz budowa konstrukcji oporowej w km 0+385,70 – 
0+440 w ramach zadania pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową 
drogi powiatowej nr 1572K Grybów – Krużlowa Niżna (na ulicy Węgierskiej w m. Grybów) 
w km 0+410 + 0+440”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Moszczenica, 
- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie w km 3+712,17-3 + 744,62 w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi 
powiatowej nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie w km 3+720 - 3 +740”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działek ewidencyjnych nr 485 i 486 
w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 319/7 w Gostwicy, część działki 
ewidencyjnej nr 990/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 384/3 w Podrzeczu, 
część działki ewidencyjnej nr 388 i 425/8 w Podrzeczu, działki ewidencyjne nr 389/1, 390/2, 
391/5 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 229/1 i 229/2 w Mokrej Wsi, część działki 
ewidencyjnej nr 248 w Chochorowicach, część działki ewidencyjnych nr 868/6 i 868/9 
w Brzeznej, 
- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej 
nr K 34058020 /ul. Mroza/ w km 0+226,50 – 0+498,60 w miejscowości Mszana Dolna”. 

 
3. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – część „B” dla działki Nr 1774 i części 
działek Nr 974 i 975 w Obidzy.  
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Wojewodą Małopolskim, w zakresie realizacji dotacji na dofinansowanie wyposażenia 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w 2017 roku. 

  (Pkt 4 i 5 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 12:00  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej w Rabce 

Zdrój wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. 
  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie 

integracji systemów regionalnych z systemem Węzła Krajowego. 
(Pkt 6 i 7 ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 12:05 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 514/10 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad utrzymania serwisów www 
jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, Departamentów oraz 
wyodrębnionych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego na serwerach 
Województwa Małopolskiego. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/344/04 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Małej Retencji 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 8 i 9 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 12:10 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora Małopolskiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz określenia jego obowiązków. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Centrum Wypoczynku i Rekreacji 
„Rysy” Spółka z o. o., z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej o wpis do rejestru ośrodków, 
w których mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 

  (Pkt 10 i 11 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 12:20 
 
11. Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2017 r.: 
 Podjęcie rezolucji w sprawie zmiany zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1473). 

  
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 868/07 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych 
na obszarze powiatu chrzanowskiego w Województwie Małopolskim. 

 (Pkt 12-14 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 12:25 
  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1069/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu krakowskiego w Województwie Małopolskim. 

  
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Bobowa w przedmiocie nieodpłatnego 
przekazania barier drogowych ze słupkami. 

 (Pkt 15-20 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:30 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna 
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania barier drogowych ze słupkami. 

  
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 

  
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Żegocina w przedmiocie nieodpłatnego 
przekazania balustrad mostowych. 

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

a Gminą Stary Sącz dotyczącej użyczenia działki w związku z budową Miejsca Obsługi 
Rowerzystów w ciągu trasy rowerowej EuroVelo 11. 

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

a Miastem Nowy Sącz dotyczącej użyczenia działki w związku z budową Miejsca Obsługi 
Rowerzystów w ciągu trasy rowerowej EuroVelo 11. 

  
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealium 

z Muzeum Okręgowego w Tarnowie do siedziby Starostwa Powiatowego w Tarnowie. 
 (Pkt 21-24 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:40 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika” 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Upowszechnianie kultury wśród 
mieszkańców Małopolski", przygotowanego przez Stowarzyszenie "Budujmy Radość 
w Miechowie" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

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

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Świąteczna moc opłatka", 
przygotowanego przez „Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu" na 
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podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

  
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu 
B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym 
problemem zdrowotnym regionu. 

 (Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12:45 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 

o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. 

 (Pkt 26-29 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12:50 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 

o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej.  

  
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 

o  dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna 
integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane 
przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe 
programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. 

  
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
29.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 

o  dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej 
„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, 
Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”. 

  
30. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.8.2017 – 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. 
(Pkt 30 i 31 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13:00 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na 



5 

 

inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

   
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok 

w działach 010, 150, 600, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 921. 
 (Ref. P. M. Tylek – Skarbnik Województwa) godz. 13:10 
 
33.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


