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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 14 września  2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
 
 

 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 
1. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dn. 25 września. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  
w dziale 150, 600, 630, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 921. 
(Pkt 1-2 Ref. P. M. Skarbnik  – Skarbnik WM) godz. 10:00 
 

2. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dn. 25 września. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu do umowy użyczenia z 1 sierpnia 2012 r. zawartej przez 
Województwo Małopolskie ze Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe. 
(Pkt 3 – 4 Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 10:15 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych 
w Krakowie administrowania nieruchomością położoną w Brzesku przy ul. Osiedlowej. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionalną Izbą Gospodarczą  
w Katowicach przy organizacji VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Katowicach. 
(Pkt Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10:25 
 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
6. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dn. 25 września. 

Informacja dotycząca stanu sanitarnego Województwa Małopolskiego w 2016 roku. 
(Pkt 6 – 8 Ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 10:35 
 

7. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dn. 25 września. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminami: Sulęczyno, Lipusz, Dziemiany w województwie pomorskim z przeznaczeniem na 
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pomoc finansową przeznaczoną na pomoc mieszkańcom, którzy ponieśli straty w wyniku 
działania żywiołu w sierpniu 2017 roku. 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 1240/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16  
w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Pkt 9 – 11 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 10:50 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0542/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, 
Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
 

11. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0378/16,  
pn. „Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do 
nowego programu” złożonego przez Nowohuckie Centrum Kultury w ramach naboru nr 
RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach RPO WM. 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 1376/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 13 września 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę im. Jana Pawła II 
Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami  
w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. 
(Pkt 12 – 16 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:05 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę im. Jana Pawła II Veritatis 
Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami  
w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym w ramach II edycji Nagrody. 
 

14. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Art Meeting Tomaszowice 2017 – 
MATERIA NIEOŻYWIONA, przygotowanego przez  Związek Polskich Artystów Plastyków 
Okręg Krakowski na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
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15. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Płk Ludwik Muzyczka - 
"Benedykt", przygotowanego przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego 
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

16. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Kultywowanie 
małopolskich tradycji orkiestr dętych", przygotowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną  
w Czaplach Małych na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe 
zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych 
ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. 
(Pkt Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:20 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 1925/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Kraków, Gminą 
Zielonki i Gminą Niepołomice, porozumień intencyjnych w sprawie przystąpienia ww. JST 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 18 – 25 Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:25 

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

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Stryszawa w przedmiocie nieodpłatnego przekazania 
materiałów z rozbiórki obiektu mostowego w ciągu DW 946 w m. Kuków. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Babice w ramach realizowanego przez Województwo  zadania p.n. „Budowa tras 
rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od 
gminy Brzeszcze do gminy Skawina”. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/69/ZDW/17 z dnia 26 maja 
2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Proszowickim, Powiatem 
Bocheńskim, Gminą i Miastem Nowe Brzesko oraz Gminą Drwinia dotyczącej wspólnego 
przygotowania zadania p.n. „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w m. Nowe 
Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ”. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/109/ZDW/17 z dnia 
18.07.2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Brzeskim oraz aneksu nr 1 
do umowy nr X/108/ZDW/17 z dnia 19.07.2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Szczurowa dotyczących wspólnego przygotowania zadania p.n. „Budowa 
obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964”. 
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23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Klucze dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Rozbudowa/przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Rodaki – Klucze – przygotowanie materiałów 
niezbędnych do opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego”. 
 

24. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dniu 25 września br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/499/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 
powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych 
Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 
 

25. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dniu 25 września br. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Skawina. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

26. Podjęcie postanowień w sprawie: 
(Pkt 26-27 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:40 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Łukowica – działki ewidencyjne nr: 65/4 i 65/5 w Jadamwoli oraz 146 w Owieczce, 

-  pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi łączącej 
 ulice Myśliwską i Przewóz w Krakowie wraz z budową odwodnienia i oświetlenia 
 ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”. 

-  pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
 powiatowej 2010K Staniątki – Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560270K do 
 skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K”, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 1A,  

-  pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
 powiatowej klasy L nr 2148K Poskwitów – Zalesie – Zerwana, w km 0+000-2+705 w m. 
 Iwanowice Dworskie, Poskwitów, Widoma, gm. Iwanowice”, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II- wieś Bystra część działki Nr 344/1, część działki Nr 535, 
 część działki Nr 1748/5, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Gorlice II- wieś Dominikowice, działka Nr 1491/21, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Gorlice II- wieś Klęczany, działka Nr 314/3, działka Nr 101/1, część działki Nr 
 102/13, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Gorlice II- wieś Kobylanka część działki Nr 1251, część działki Nr 404/2, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Gorlice II - wieś Zagórzany część działki Nr 2072/3, część działki Nr 1059, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Kamionka Wielka, obejmujący tereny położone w miejscowościach Bogusza, 
 Królowa Polska i Mystków, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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 Gminy Kamionka Wielka,we wsi Mystków,(w zakresie zmiany tekstowej w § 7 ust. 4 i §8 
 ust. 6 w zakresie działki nr 902 w Mystkowie), 

-  uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wierzchosławice. 
 

27. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice „Zawrocie”. 

 
28. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 


