
 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu  2 maja 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 

 
1. Informacja w sprawie Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD`2016”. 

(Ref. P. J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:00 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

2. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; pn. „Festiwal Baśni i Bajki 2017" 
przygotowanego przez Fundację Andrzeja Mańkowskiego na podstawie oferty złożonej 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały 
grant”. 
(Pkt.  2-4   ref. P.K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11:10 

 

3. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Mojówki pod Babią Górą”, 
przygotowanego przez Stowarzyszenie Małolipnicanie na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe 
granty. 
 

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Kombinat zabawy – Festyn 
rodzinny", przygotowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej Nr 37 w Krakowie na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury 
fizycznej pn.: „Commando Race – bieg z przeszkodami” przez Fundacja AWIZO Akademia 
Wspierania Inicjatyw Zaangażowania Obywatelskiego. 
 (Pkt. 5 – 6 ref. P.T.Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 11:20 

 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury 
fizycznej p.: „Międzynarodowe Regaty o Puchar Ziemi Sądeckiej im. Stanisława 
Biskupskiego – Złote Wiosło Młodzików oraz Rzut Ogólnopolskiej Ligi Młodzików                              
i Pucharu Polski w Slalomie Kajakowym” przez Klub Sportowy „Start” Nowy Sącz. 
 

 

 

 



OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM. 
 

7. Informacja na temat Deklaracji gotowości Instytucji Pośredniczącej dla Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów 
desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia nr 1303/2013. 
 (Ref. P.H.Guz – Dyrektor Dep. FE) godz. 11:30 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

8. Podjęcie postanowień dot.: 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Bodzów – Rejon ulicy Widłakowej”, 
- uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków 
Podhalański, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gorlice – wieś Bystra, część działek Nr 1731, 1738, 1748/1, 1748/3, 1748/4, 1748/5, 
1752/3, 1755/2, 1755/6, 1755/8, 1756/2, 1756/3, 1756/5, 1757, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gorlice – wieś Zagórzany , część działek Nr 429/1, 429/2, 428, 427, 426, 425, 424, 
423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 400/2, 398, 397, 396/1, 396/2, 396/3, 395, 
394, 393, 392, 391, 390, 389, 385, 384, 378/1, 378/2, 378/3, 478/4, 374/2, 373/2, 347, 346, 345, 
344, 343, 334; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – wieś Siedliska działka Nr 517/5. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Siepraw, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec II” w gminie Chełmiec, obejmującej teren położony w Biczycach Górnych, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec III” w gminie Chełmiec, obejmującej tereny położone w Paszynie i Piątkowej, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec IV” w gminie Chełmiec, obejmującej tereny położone w Klęczanach i Woli 
Marcinkowskiej, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec V” w gminie Chełmiec, obejmującej tereny położone w Klimkówce, Paszynie  
i Wielogłowach, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec VI” w gminie Chełmiec, obejmującej tereny położone w Niskowej, Świniarsku  
i Trzetrzewinie. 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
gminnej  
nr 560965K w m. Chorągwica”. 
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Poronin. 
(Pkt. ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11:40 

 



9. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia 
projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C. 
 

10. Podjęcie postanowienia dot. nieuzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice. 
 

11. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


