
 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu  23 maja 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 
 

1. Informacja na temat  aktualnego przebiegu procesu uzgodnień  z Politechniką Krakowską 
w sprawie nabycia nieruchomości pod budowę Małopolskiego Centrum Nauki. 
 (Pkt 1 – 4 ref. P.R.Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 141/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia z Politechniką Krakowską 
porozumienia w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego i odbioru opracowania. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2031”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jabłonka na lata 2017-2032”. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu 
w 2017 roku.  
(Pkt. 5 – 6 ref. P.J.Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:10 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia licencji na emisję materiałów audiowizualnych 
dotyczących aktualnych wydarzeń związanych z działalnością Samorządu Województwa 
Małopolskiego, stanowiących własność Województwa Małopolskiego. 
 

7. Przyjęcie materiałów na XXXVII Sesję SWM w dniu 26 czerwca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Województwa Małopolskiego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Województwa Małopolskiego za 2016 rok. 
 (Pkt. 7 – 8 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:20 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru agencji ratingowej do nadania i aktualizacji krajowej  

i międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) dla Województwa 
Małopolskiego. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt. 9 – 12 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11:30 



 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia załącznika nr 1b do Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Małopolskiego, stanowiącego informację o projektach uzgodnionych 
rzeczowo. 
 

11. Informacja prezentująca ustalenia po przeglądzie zadań w ramach Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2015-2023, który odbył się w dniach 10-11 kwietnia 2017 r. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 

12. Podjęcie postanowień dot.: 
- pozytywnego zaopiniowania projektu  inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk (budowa chodnika) w miejscowości 
Harkabuz”, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu  inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna – budowa chodników w miejscowościach: 
Skawa, Spytkowice, Raba Wyżna.” 

- pozytywnego zaopiniowania projektu  inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi 
gminnej od ul. Targowej do placu manewrowego dworca autobusowego  
w Limanowej”, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu  inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w miejscowościach Łąkta Dolna i 
Kierlikówka”, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu  inwestycji drogowej pn.: „ROZBUDOWA UL. 
GLOGERA NA DZIAŁKACH 9/1, 9/2, 173/1,173/3, 174/1, 174/4, 174/3, 175/3, 175/5, 175/7, 
175/8, 175/10, 175/9, 176/1, 176/3, 177/1, 177/4, 177/3, 178/1, OBR. 30 KOWODRZA, 
336/1, 261/5, 265/3, 266/1, 267/1, 337/1, 267/1, 267/2 OBR. 31 KOWODRZA W 
KRAKOWIE, DW 794 ODC. 240". 

-  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek 

prowadzonych przez Województwo Małopolskie na rok szkolny 2017/2018. 
(Pkt. 13 – 15 ref. P.D.Styrna – Dyr.Dep. EK) godz. 11:40 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Województwa Małopolskiego na 
2017 rok. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie 
stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku z 
realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 
Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zestawów komputerowych z systemami 
operacyjnymi i licencjami Microsoft Office 2003 Professional. 



(Ref. P. Ł. Łakomski – Dyrektor Biura Cyfryzacji UWMW) godz. 11:50 

 
OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 

355/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań 
objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, zawartego w 
Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.  
(Pkt. 17 -  21 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11:55 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Gdowa Etap II” 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. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka 
nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 
Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 
 

21. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu nr RPMP.06.01.01-12-0083/16, pn. 
„Udostępnianie zasobów dziedzictwa – utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury 
Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - ETAP I” złożonego przez 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych Nawojowej Góry z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt.22 – 26  ref. M. Wiejaczka – Z-ca dyr. Dep. KD) godz. 12:10 
 



23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kół 
Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „Kolibaby” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Towarzystwo Turystyki 
Regionalnej Proszowice z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

25. Informacja w sprawie negocjacji pomiędzy obecnymi właścicielami a Muzeum Tatrzańskim 
im. dra Tytusa Chałubińskiego w przedmiocie Dworu Tetmajerów w Łopusznej. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a 

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

27. Informacja w sprawie  oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki 
pn.: „Jamna. Lato. Zima” realizowanego przez Stowarzyszenie „Jamna dla pokoleń”, na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 (Pkt. 28 – 29 ref. P.D. Kłos – p.o. Z-cy Dyr. Dep. TS) godz.12:20 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie oferty złożonej przez Rugby Club Biało-Czarni Nowy Sącz na 

realizację zadania pn. „Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby” z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
 

OBSZAR P.W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań w zakresie bieżącego utrzymania 
cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych w 2017 roku przez Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przy współudziale Inicjatorów. 
(Ref. K. Hofbauer - Z-ca  Dyrektora ds. Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji) 

godz.12:30 

30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu 
polityki zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) w Małopolsce, w 2017 roku. 
 (Pkt. 31 – 34 ref. P.S.Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12:35 
 

31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia pn. „Sesja popularno-naukowa z okazji XX-lecia działalności 
Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu” na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. małe granty”. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Krystyny Kojdy prowadzącej 
działalność gospodarczą pod firmą Kojda Krystyna Górski Pałacyk dla „Górski Pałacyk”  



w Kościelisku, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Zofii Skupień, prowadzącej 
działalność gospodarczą pod firmą Zofia Skupień Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny 
„Krywań” w Murzasichlu, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne.  
 

34. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 

 


