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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 7 marca 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 3/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 
(Pkt. 1-2 ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. BF) godz.11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a POL-TAX 
Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa dotyczącej badania 
sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2016 r. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA  – WICEMARSZAŁKA WM 

 
 

3. Informacja dotycząca jednostek OSP Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z terenu województwa 
małopolskiego. 
(Pkt 3-4 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11:05 
 

4. Informacja dotycząca wsparcia finansowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim,  
a Województwem Małopolskim na finansowanie zadań z zakresu utrzymania i konserwacji  
tzw. cieków pozostałych. 

 (Pkt ref. B. Borowski – Dyr. MZMiUW w Krakowie) godz. 11:15 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień  
w 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach konkursu. 
 (Pkt. 6-10 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży- Dyr. Dep. PS) godz. 11:20 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu 
zdrowotnego pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych  
w Małopolsce, w 2017 roku. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 
Małopolsce, w 2017 roku. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie realizacji zadania 



2 

 

„Działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego – zakup 
defibrylatorów AED” oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach 
tego konkursu. 

  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1812/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z 

dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego o współpracy z Instytutem 
Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła dotyczącego przygotowania  
i realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości wśród 
mieszkańców województwa małopolskiego. 

   
11. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez zwierzęta 

łowne. 
 (Pkt. 11-13 ref. P. W. Okrajek – dyr. Dep. RO) godz. 11:35 
 
12. Informacja dla dotycząca utworzenia punktów sprzedaży bezpośredniej przy drogach 

publicznych. 
  

 
 

OBSZAR P. S. SORYSA  – WICEMARSZAŁKA WM 

 
13. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
 Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego pod nazwa „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich”. 
  
  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1716/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 dla pierwszej 
rundy naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, 
Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”  
z późniejszymi zmianami. 
(Pkt. 14-16 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz.11:45 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1908/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 dla drugiej 
rundy naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, 
Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów  
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 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 1.2.1 „Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw”. 
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OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
 

17. Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zebrzydowice. 

 (Pkt. 17-18 ref. P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 11:55 
 
18. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania dot. uzgodnienia projektu częściowej 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze  
w sołectwach Chechło i Klucze. 

  
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu  
w 2017 roku. 

 (Pkt ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12:00 
 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1079/05 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych  
na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim.  
(Pkt.20-24 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 12:10 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych  
na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1073/05 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych  
na obszarze powiatu limanowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1065/05 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych  
na obszarze Krakowa, miasta na prawach powiatu w Województwie Małopolskim. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1089/05 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych  
na obszarze powiatu olkuskiego w Województwie Małopolskim. 

 
25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Maruszyna – moja wieś wczoraj  
i dziś", przygotowanego przez Stowarzyszenie "Mocni Razem" na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 (Pkt. 25-26 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:25 
 
26. Informacja w sprawie potrzeb finansowych zgłoszonych przez instytucje kultury Województwa 

Małopolskiego. 
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27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Maj – 
pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie do reprezentowania 
Województwa Małopolskiego we wszystkich sprawach  związanych ze zgłaszaniem projektów  
do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.1. Adaptacja 
do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. 

 (Pkt. 27- 31 ref. P.M. Maj – Dyr. ZDW W Krakowie) godz. 12:35 
 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 404/14 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 15 kwietnia 2014r. zmienionej Uchwałą nr 746/15 z dnia 18 czerwca 2015 r., Uchwałą  
nr 1625/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. oraz Uchwałą nr 440/16 z dnia 24 marca 2016r. dotyczącej 
zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu kompleksowego utrzymania dróg wojewódzkich 
podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony utrzymania 
letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumień objętych wykazem . 

  
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/2/ZDW/16 pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Zator dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Zatora, Podolsza”. 

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

a Gminą Gromnik dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Gromnik  
z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Odwodnienie centrum Gromnika”. 

  
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 rozwiązującego porozumienie nr X/6/TK/16  

z dnia 9 maja 2016 r. oraz zawarcia nowego porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w sprawie przejęcia zadania własnego Województwa 
Małopolskiego p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek 
południowy wzdłuż Doliny Popradu”. 

  
32. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Krakowie. 
(Pkt ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 12:45 

 
33. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


