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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 27 września 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad godz. 11.30 

 
 
 
    OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2015 r. kierownikom 

wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo 
Małopolskie. 
(Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11.30 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie 
na przeprowadzenie remontu nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie. 
(Ref. P. R. Maciaszek - Dyr. Dep. RG) godz. 11.40 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie od Fundacji 
Gospodarki i Administracji Publicznej usług promocyjnych podczas kongresu „Open Eyes 
Economy Summit”, który odbędzie się w Krakowie w dniach 15-16 listopada 2016 r. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11.50 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Jurajskiej Izby Gospodarczej złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 4-7 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12.00 

 
5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru działalność 

na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „Podróże multimedialno – kulturalne po ciekawych 
miejscach na świecie” przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. mały grant. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie testującym  

i wdrażającym innowacyjny model wypracowany w I etapie projektu „Bliżej Ciebie - model 
zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi”, oraz w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie projektu partnerskiego  
II etapu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa  
IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu konkursowego pn. Szkolenie  
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

 
    OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Wojewodą Małopolskim w zakresie realizacji Rządowego Programu pod nazwą „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego  
w Myślenicach, Zespołu Placówek Oświatowych im. ks prof. Józefa Tischnera przy 
Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Nowym Sączu oraz Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie. 
(Pkt 8-9 ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. Dep. EK) godz. 12.15 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół i placówek 
regionalnych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie  
do dokonywania wszelkich czynności w imieniu Województwa Małopolskiego związanych  
z realizacją programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
 

10. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- zaopiniowania pozytywnie projektu inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1033K (ul. Chrzanowska) w Tenczynku, gm. Krzeszowice, polegająca na budowie chodnika 
wraz z kanalizacją deszczową i przebudową teletechniki ETAP 2 – km od 3+957,10 do km 
4+996,30”, 
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska, 
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bystra-Sidzina. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.25 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego pn.: ,,Kontrakcja IV Festiwal dla 
Amatorskich Zespołów Tańca Współczesnego’’, realizowanego przez Stowarzyszenie Teatr 
Tańca DF, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 11-12 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12.30 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Salon muzyczny Chóru 
Polskiego radia w Willi Decjusza, realizowanego przez Fundację Rozwoju Sztuki SONORIS, 
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
13. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadanie  

pn.: „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz”. 
(Pkt 13-17 ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12.35 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 

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

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

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

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 

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

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

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 
RPO WM 2014-2020, z późn. zm. 
(Ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12.45 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie 

współpracy na rzecz uruchomienia transportu kolejowego w oparciu o Szybką Kolej 
Aglomeracyjną na terenie Gmin Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Spytkowice, 
Zator i Przeciszów. 
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 12.50 
 

20. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 


