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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 28 marca 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 10.30 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa 
Małopolskiego za 2016 r. 
(Pkt 1-3 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.30 
 

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Małopolskiego. 

 
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  

w działach 010, 150, 630, 750, 758, 801, 853, 855. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 4-7 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 10.50 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
o przekazanie własności nieruchomości położonej w Balicach. 

 
6. Informacja w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Batorego 3 w Krakowie. 

 
7. Informacja w sprawie udziału Województwa Małopolskiego w roli doradcy zewnętrznego  

w projekcie OaSIS - Optimizing Support for Innovating SMEs (optymalizacja wsparcia  
dla innowacyjnych firm obszaru MŚP). 

 
8. Informacja nt. propozycji udziału Województwa Małopolskiego w konsorcjum „Making 

products live longer. The circular economy and the new entrepreneurial and social 
revolution’’. (Wydłużanie cyklu życia produktów. Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz 
nowa rewolucja społeczna i przedsiębiorczości.). EWRC – Europejski Tydzień Regionów  
i Miast Bruksela 9-12 października 2017. 
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11.00 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jarosławowi Chodźko 

Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do dokonywania niezbędnych 
czynności związanych z realizacją przypisanych zadań w projekcie pozakonkursowym  
pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 9-12 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.10 
 

10. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Edukacja Ekonomiczna  
w Przedszkolach” złożonego przez Fundację Ekomini na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „BIZNES JUNIOR” 
złożonego przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki 
zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
13. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamienica – działka Nr 968/1, część działki Nr 1776/1, działka Nr 5042/12 i część działki  
Nr 5042/11, część działki nr 56/2, część działki Nr 261/2 w Kamienicy, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Kazimierz”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa przedłużenia drogi gminnej  
nr 470561K (ul. Spółdzielców) do połączenia na skrzyżowaniu w formie ronda z Al. Matki 
Bożej Fatimskiej (droga gminna nr 470483K) i ulicą Poprzeczną (droga gminna nr 470552K) 
wraz z przebudową ulicy Spółdzielców, przebudowa i zabezpieczenie sieci elektrycznej, 
gazowej i wodnej, budowa sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej dróg, 
kanału teletechnicznego, rozbiórka budynków kolidujących z budową drogi", 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K 
Krośnica – Sromowce Niższe w miejscowości Krośnica”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K 
Trute – Klikuszowa – Obidowa klasy Z w km 4+817,84 ÷ km 5+ 852,00 oraz km 5+ 970,00 ÷ km 
6+912,05 w m. Klikuszowa i Obidowa. Etap II”, 
- uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Uzdrowisko Krynica Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY). 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.20 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata Zarządu Województwa Małopolskiego  

do składu rady muzeum przy Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. 
(Pkt 14-24 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11.25 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 166/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum 
Okręgowym w Nowym Sączu. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Jabłonka o pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego  
w Zubrzycy Górnej. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Klub Gorliczan" złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Instytut Wsparcia 
Społecznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku  
pn.: „Mecenat Małopolski”, zmienionej uchwałą Nr 94/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 pn.: „Mecenat 
Małopolski. 

 
21. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: ,,Little Big Band – wyjazd młodzieży  
na School&Jazz Festiwal do Lubaczowa 2017’’, przygotowanego przez Stowarzyszenie Klucz  
do muzyki w Świątnikach Górnych na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
22. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Nie rób scen!” – Juwenalia UEK 2017 
Pierwszy raz na dwóch scenach, realizowanego przez Stowarzyszenie Parlamentu 
Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
23. Informacja nt. oceny celowości nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego  

z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Noc 
Świętojańska nad Rożnowskim Jeziorem”, przygotowanego przez Stowarzyszenie „Dolina 
Inicjatyw”  na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
24. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny podtrzymywania  

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowe pn. „Orawski Festiwal Artystyczny 2017”, na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 

Wieliczka, porozumienia intencyjnego w sprawie przystąpienia Gminy Wieliczka 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 25-32 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11.40 
 

26. Informacja w sprawie wprowadzenia zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej WM oraz 
zabezpieczenia ich finansowania. 
 

27. Informacja w sprawie pobierania opłat za przewóz promem w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 973 w m. Borusowa. 
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28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Wolbrom dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjne wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 794 i drogi wojewódzkiej Nr 783. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Wójtem Gminy Łącko dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem 
drogi wojewódzkiej Nr 969. 

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

a Gminą Klucze dotyczącej wspólnego przygotowania zadania pn. „Przełożenie DW 791  
na wysokości miejscowości Klucze – Jaroszowiec – opracowanie studium techniczno  
– ekonomiczno - środowiskowego”. 

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

a Powiatem Oświęcimskim i Gminą Chełmek dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz  
z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej Nr 776. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typ 
projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz 
kompetencji informatycznych, Typ projektu B. rozwój kompetencji i umiejętności 
zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych  
i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu oraz Typ projektu C. wyrównywanie 
dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych  
na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną. 
(Ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11.50 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
34. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 23 grudnia 2014 r. postępowania 

administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie części dofinansowania w łącznej kwocie 355 640,05 zł wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, znak: FE-I.3160.9.2017. 
(Pkt 34-39 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.00 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0397/16 pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 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. 
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36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 
regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi 
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 800/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej  
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr …../17 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia ……………….. 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 
dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014-2020 (RPO WM). 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 160/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu budynków zakwalifikowanych  
do udziału  w ramach projektu pilotażowego dotyczącego wsparcia dla beneficjentów 
współfinansowanego z 13 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna, Działanie 13.1  
– Wsparcie realizacji RPO WM lit. J - doradztwo w zakresie przygotowania beneficjentów, jak i 
potencjalnych beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych dedykowane  
w szczególności przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz beneficjentom-
potencjalnym beneficjentom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego  
4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” oraz 
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi. 
(Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.15 
 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

41. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego na rzecz osób 
niepełnosprawnych pn.: „Nowohucki Festiwal Filmowy Osób Niepełnosprawnych FilmON” 
przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Pierwiosnek”, na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12.20 
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42. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017”  

na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego. 
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12.25 
 

43. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


