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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 7 listopada 2017 r. 

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

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków. 

 (Pkt 1-3 ref. P. M. Tylek – Skarbnik Województwa) godz. 11:00 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1140/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków. 

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

w dziale 150. 
 
4. Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały SWM w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 (Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:10 
 
5. Informacja w sprawie prefinansowania wydatków w projektach „Małopolski System 

Informacji Medycznej (MSIM)” oraz „Regionalny system cyfrowych rejestrów 
geodezyjnych” w ramach RPO WM na lata 2014-2020 realizowanych przez Departament 
Inwestycji Strategicznych oraz Departament Organizacji. 

 (Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 11:15 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pod nazwą „Made 

in Małopolska”, uwzględniającego wzór znaku towarowego „Made in Małopolska” oraz 
zasady jego używania i wzór umowy o współpracy pomiędzy Województwem a Partnerami 
w zakresie realizacji projektu oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictw 
do reprezentowania Województwa Małopolskiego we wszystkich sprawach związanych 
z realizacją projektu „Made in Małopolska” oraz związanych z udzieleniem prawa 
ochronnego do znaku towarowego „Made in Małopolska” przed Urzędem Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także w sprawie powołania Komisji Projektu. 

  (Ref. P. G. Prokocka-Kazek – Dyr. MM) godz. 11:20 
 
7. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 20 listopada br. (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki 
w Krakowie. 
 (Pkt 7-10 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:25 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia przez Województwo 
Małopolskie instytucji kultury pn. Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie. 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1264/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim, dotyczącej udzielenia Powiatowi 
Gorlickiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Małopolski Szlak 
Naftowy przez Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 

  
10. Informacja dotycząca potrzeb finansowych zgłoszonych przez Teatr im. Juliusza 

Słowackiego w Krakowie, instytucję kultury województwa małopolskiego. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Konkurs potraw 

wigilijnych z terenu Doliny Raby, złożonego przez Gminny Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Gdowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 11 i 12 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11:40 
 
12. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania przedsięwzięcia inwestycyjnego 

pn.: „Rozbudowa wałów potoku Półwiejskiego: wał prawy w km 0+000-0+800, wał lewy 
w km 0+000-0+900 w miejscowości Łączany, gmina Brzeźnica, pow. wadowicki”. 

  
13. Informacja w sprawie realizacji zadań z zakresu dokumentacji projektowych, 

finansowanych z budżetu Województwa Małopolskiego, dla których brak jest możliwości 
uzyskania decyzji zezwalających na realizację inwestycji do końca bieżącego roku z uwagi 
na zmianę przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji przeciwpowodziowych w związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne. 

 (Ref. P. B. Borowski – Dyr. MZMiUW i P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11:45 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 392/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie udzielenia w roku 2017 dofinansowania 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu przepisów 
z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

  (Pkt 14-21 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 11:50 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Pawła Filipka, prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą „Filarówka” Paweł Filipek, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

  
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Handlowo – Usługowej Spółdzielni 

Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie dla Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Limba” w Piwnicznej Zdrój o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 

 
17. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 20 listopada br. (projekt do konsultacji): 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja 

Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
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18. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 20 listopada br. (projekt do konsultacji): 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Okulistycznemu 

w Krakowie. 
 
19. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 20 listopada br. (projekt do konsultacji): 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy. 
  
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutów wojewódzkim podmiotom 
leczniczym. 

  
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego 

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

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

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

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn. Każde dziecko ma talent. 

  (Pkt 22-24 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 12:05 
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji Kultury Urwany Film 

pn. Konferencja naukowa Topografie poezji Georga Trakla złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Pro Musica Bona pn. Wymiana 

młodzieży i promocja małopolskich talentów muzycznych w Izraelu złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
25. Informacja nt. terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie 

gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Małopolskim. 
 (Pkt 25 i 26 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:10 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności 

przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach I naboru 
wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych 
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  
27.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


