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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 9 maja  2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
 

 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 756/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie 
dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych.  
(Pkt Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 260/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 12 Osi 
priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014 – 2020”, z późn. zm. 
(Pkt 2 - 5 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz.11:10 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowymi”, z późn. zm. 

 
4. Podjęcie postanowienia o zwrocie podania, znak: FE-I.040.6.2017. 

 
5. Podjęcie postanowienia o powołaniu biegłego, znak: FE-I.3160.18.7.2016 – Akademia 

Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres od 1 lipca 2017 r. do 
30 czerwca 2018 r. (rok obrachunkowy 2017/2018). 
(Pkt Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz.11:25 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerstwa pomiędzy Województwem 

Małopolskim i partnerami projektu CRinMA (CULTURAL RESOURCES IN THE MOUNTAIN 
AREAS/ Zasoby kulturowe na obszarach górskich). 
(Pkt 7 – 8 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:35 

 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

8. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie 
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sprostowania i zmiany treści pkt.36 porządku obrad Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 9 sierpnia 2016r r., który dotyczył: pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej:  
„Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na Białym Potoku w ciągu ulicy 
Andrzeja Struga w km 0+129 wraz z rozbudową dojazdów do mostu tj. odcinków ulic: 
Andrzeja Struga i Małe Żywczańskie w miejscowości Zakopane”. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Małopolskiego 
sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”. 
(Pkt Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:45 
 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie  
oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia.        
(Pkt Ref. P. B. Borowski – Dyr. MZMiUW) godz. 11:50 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu 
zdrowotnego pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych  
w Małopolsce, w 2017 roku. 
(Pkt 11 – 12 Ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 11:55 
 

12. Informacja dotycząca ocena celowości realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa 
i ochrony ludności pn. „Nauka pierwszej pomocy mieszkańców wsi Trybsz " na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem sprzedaży używanego samochodu 
służbowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego marki Peugeot 607 oraz 
do podpisania umowy sprzedaży używanego samochodu służbowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 12:05 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu 
Leczniczego nr 2 w Krakowie na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń  
w budynku położonym w Krakowie przy ul. Królewskiej 86. 
(Pkt Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 12:10 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Aeroklubu Krakowskiego złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 15 – 16 Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12:15 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia SIEMACHA złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

17. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.  Małopolskie Warsztaty Chóralne 
– Jubileusz 10-lecia przygotowanego przez Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka  
w Krakowie  na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 17 – 18 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:25 
 

18. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Tradycje Nocy Świętojańskiej po 
raz drugi”, przygotowanego przez Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
19. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


