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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad godz. 11.00 

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  
w działach 010, 630, 710, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 921, 926. 
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Aneksu 
nr 2 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 
2016 r. do 14 grudnia 2019 r. 
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11.10 
 

3. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 r. 
(Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11.15 

 
4. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania pozytywnie projektu planu rozwoju na lata 

2017-2021 w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną 
przedsiębiorcy: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11.25 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

5. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Festiwal im. Jane Stirling w Krakowie”, 
przygotowanego przez Fundację „Projekty z kulturą” na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 5-6 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11.30 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Miastem i Gminą Myślenice z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru pn. „Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2017”. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana 

refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki  
na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego. 
(Ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP w Krakowie) godz. 11.40 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2017 roku. 
(Ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 11.45 

 



 2  

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Babic” w ramach Osi 
Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa 
obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014–2020. 
(Pkt 9-13 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11.55 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1285/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica 
Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933  
w m. Bobrek” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 
Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-
Łopuszna” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 
Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16 dla 6 Osi 
priorytetowej Priorytetowa Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
(RPO WM). 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-

0590/16 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych  
w Gminie Czernichów” złożonego przez Gminę Czernichów, 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. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Sękowa na lata 2016-2022, z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt 14-15 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.10 

 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

15. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych: 
Myślachowice, Siersza i Wodna, 
- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze sołectwach Chechło i Klucze – obszar D. 
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OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania  
i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
(Pkt 16-18 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 12.15 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu 
aktywności zawodowej pn.: „Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład 
Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze’’ ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 
 

18. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych pn.: 10 Jubileuszowy Festiwal Piosenki „Integracja malowana 
dźwiękiem”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
19. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Kampania Społeczna 

„Śpiew terapią dla serca i płuc seniora” złożonego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Nowym Targu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
(Pkt 19-21 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12.25 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze 
wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych 
w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie 
wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych 
poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”. 
 

22. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


