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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 1 czerwca 2017 r. 

ul. Basztowa 22, sala 180 
 

 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

1. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania udzielenia koncesji na 
wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy: Zakłady 
Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37. 
(Pkt 1-3 Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11:00 
 

2. Informacja ws. wniosku Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o przekazanie  
nieruchomości na budowę domu opieki. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego ds. zakupu nieruchomości 
położonej w Łopusznej przy ul. Gorczańskiej 2. 
 

4. Informacja na temat Planu badań i analiz na lata 2017-2018. 
(Pkt 4 – 10 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:10 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Programu 
Rewitalizacji Gminy Alwernia na lata 2016-2020 z planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Drwinia na lata 2017-2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 
2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Limanowa do roku 2023, Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023, Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2020, Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Trzciana na lata 2015 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2023 Gminy 
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Siepraw, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017 – 2026, Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016 – 2020, Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

9. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Łącko – Część „A”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Łącko – Część „B”, 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
 przestrzennego Gminy Bobowa, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K 
 Siedlec – Stradomka – Nieznanowice w miejscowości Siedlec”, 
-  zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1686K 
 Łętownia – Naprawa do parametrów klasy technicznej GP na odcinku ok. 551 m  od km 
 3+649 do km 4+200 (od granicy pasa drogi ekspresowej S7 do skrzyżowania z drogą 
 krajową nr 7) w miejscowości Naprawa, gmina Jordanów, powiat suski”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
 Krzeszowice (w granicach określonych Uchwałami Nr XXXIII/261/2009 i Nr XVII/163/2012 
 Rady Miejskiej w Krzeszowicach), 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Orkana 
 w miejscowości Szaflary od km 0+016,91 do km 0+347,28”. 
 

10. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze – rejon ulicy Falistej”. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów partnerskich na rzecz realizacji projektu  
pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowanego w ramach 
Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
(Pkt 11 – 13  Ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK) godz. 11:30 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grupy Sterującej przedsięwzięcia Małopolska 
Chmura Edukacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

13. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Z żaglami  za pan brat” 
złożonego przez Stowarzyszenie PHARI na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

14. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa prawego i lewego wału przeciwpowodziowego potoku 
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Babica w km 0+000-1+354 oraz prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rowu 
Buczkowskiego (wały cofkowe potoku Babica) w km 0+000-0+299”. 
(Pkt 14 – 15 Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11:40 
 

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

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego Prądniczanka Kraków 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt Ref. P. A. Stocka – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Potencjału Turystycznego Regionu w Dep. 
TS) godz. 11:45 
 

17. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie pn. „Muzea otwarte – rozszerzenie 
możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. 
(Pkt 17 – 22 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:50 

 
18. Informacja w sprawie wnioskowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 

Sączu zmian w zadaniu inwestycyjnym „Udostępnienie zasobów dziedzictwa – Utworzenie 
Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole parkowo – dworskim w Dąbrowej”. 
 

19. Informacja w sprawie wprowadzenia dwóch zadań inwestycyjnych do MPI i WPF:  
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem 
oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem” oraz „Scena ATELIER” przy Teatrze  
St. I. Witkiewicza w Zakopanem planowanych  do realizacji przez Teatr im. I. St. Witkiewicza 
w Zakopanem. 
 

20. Informacja dotycząca potrzeb finansowych zgłoszonych przez instytucje kultury 
Województwa Małopolskiego. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym 

przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie. 
 

22. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Galicjaner Sztetl. Koncerty pod 
Birmą", przygotowanego przez  Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w 
Tarnowie na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kłaj, 
porozumienia intencyjnego w sprawie przystąpienia Gminy Kłaj do realizacji inwestycji  
w postaci budowy węzłów przesiadkowych i parkingów typu Parkuj i Jedź w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w powiazaniu z projektem 
„Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym  
w Województwie Małopolskim – cz. II”. 
(Pkt 23 -  29 Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:00 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu Bocheńskiego,  
a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa tras 
rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 (EV4)”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Burmistrzem Miasta Nowy Targ, a Zarządem 
Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Miastem Nowy Targ w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1  
cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne).” 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Łapsze Niżne, a Zarządem 
Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Łapsze Niżne w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1  
cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne).” 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Biały Dunajec, a Zarządem 
Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Biały Dunajec w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1  
cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne).” 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a  Gminą Brzeszcze dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Przebudowa 
skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 933 z drogami gminnymi: ul. Kościelną i ul. Romantyczną 
oraz ul. Dąbrowskiego i ul. Przecieszyńską w Brzeszczach”. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 212/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych w 2017 roku  
w zakresie zadań stanowiących kontynuację z lat poprzednich oraz zadań nowych.   
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16  
w ramach 12 Osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
(Pkt Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:10 
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31. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


