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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 24 stycznia 2017 r. 

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

 
    

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Województwo Małopolskie planu rzeczowo – 

finansowego Centrum Business in Małopolska (CeBiM) na 2017 rok. 
 (Ref. P. W. Bury – Prezes MARR SA i P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz.11.00  
  

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planu zamówień publicznych dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na rok 2017. 
(Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM.) godz. 11.30 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA  – WICEMARSZAŁKA WM 

 
3. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.: „Kurs komputerowy 
dla niesłyszącej młodzieży z grafiki wektorowej”, złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i z Wadami Słuchu „SURDUS”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. mały grant. 

 (Pkt 3 – 5 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 11.40 
  
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 

Pawła II  
  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia konkursu na udzielenie w 2017 roku dotacji z budżetu 

Województwa Małopolskiego wojewódzkim podmiotom leczniczym na realizacje zadań pn. 
„Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi 
Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA  – WICEMARSZAŁKA WM 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 

Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa 
zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, 
potoków i innych obszarów, Typ projektu C: Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne 
zjawiska pogodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
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(Pkt. 6 - 8 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.50 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym, Typ projektu D: Przeciwdziałanie ruchom masowym, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020.  
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0344/16 
pn. „Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp 
ciepła i fotowoltaiki” złożonego przez Gminę Niepołomice, 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 

 
9. Informacja na temat realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w 2017 r. 

(Ref. P. G. Brach – Z-ca Dyr. FE) godz. 12.00 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 756/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt. 10 – 11 ref. P. M. Łasak-Strutyńska  – Z-ca Dyr. ZPO.) godz. 12.10 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2017 - 2018 Małopolskich 
Programów Regionalnych: „Konserwator”, „Firma+1”, „Gwarancja 40+” oraz upoważnienia do 
podpisania porozumienia w sprawie realizacji tych Programów. 
(Ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP.) godz. 12.15 
. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1781/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań Instytucji 
Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

 (Pkt. 13 - 15 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP). godz. 12.20 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 
1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw”. 
.  

 
 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1626/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.03.00-
12-0435/16 pn. „Kierunek kariera” dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.3 Rozwój kompetencji i 
umiejętności osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Nowosądecki Klub Okinawa 

Karate na realizację zadania pn. „Zgrupowanie szkoleniowe kadry ShorinRyu Karate – Polańczyk 
2017 r.”, z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. D. Kłos – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu Dep. TS) godz. 12.35 
  
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1080/05 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 13 października 2005 r. dot. nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
suskiego w Województwie Małopolskim. 
(Pkt. 17 – 20 ref. P. G. Sapoń.) godz. 12.40 

  
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1070/05 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze 
powiatu brzeskiego w Województwie Małopolskim. 

 
19. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej 

zlokalizowanej w m. Targowisko – od skrzyżowania z DK nr 94 do początku węzła 
autostradowego Szarów. 

 
20. Informacja w sprawie wniosku Burmistrza Wolbromia dotyczącego udzielenia pomocy 

finansowej na remont drogi powiatowej. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 
Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Lipinki w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania barier drogowych. 
(Pkt. 21 – 25 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW.) godz. 12.55 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 

Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Lipinki w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania kręgów betonowych. 

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

Bochnia dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dokumentacja 
projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegającą na 
budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową w m. Baczków”. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Brzeszcze dotyczącej współpracy przy realizacji zadania p.n. „Budowa 
tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od 
Gminy Brzeszcze do gminy Skawina”. 
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. 
 

25. Informacja w sprawie wniosku Miasta i Gminy Wojnicz w przedmiocie zawarcia porozumienia 
ustalającego warunki darowizny nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej nr 975 
 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
 

26. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych 
młodzieży gimnazjalnej poprzez udział w Międzyklasowym Turnieju Wiedzy” złożonej przez 
Stowarzyszenie Miłośników Koźmic na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, tzw. mały grant. 
(Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK). godz. 12.50  

 
 
27. Podjęcie postanowień w sprawie:  

- -uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 
TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem). 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa i rozbudowa ul. Zalesie 
wraz z budową chodników, budową i przebudową zjazdów, budową elementów bezpieczeństwa 
ruchu, rozbiórką istniejących nawierzchni, przebudową skrzyżowania z ulicą Kobierzyńską, z 
ulicą Studzianki i z ulicą Przyzby, na działkach nr 1/7, 93, 95/1, 95/2, 122/1, 122/3, 122/4, 123/21, 
123/22, 123/23, 330/2, 679/4, 685/2, 685/3, 744/2 w Krakowie obręb 33 Podgórze , wraz z budową 
miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej, przebudową miejskiej sieci wodociągowej, sieci 
elektrycznych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej Orange na działkach nr 1/7, 93, 
122/1, 122/3, 122/4, 123/21, 123/22, 123/23, 679/4, 685/2, 685/3, 744/2 w Krakowie obręb 33 
Podgórze”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tereny 
położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu,  
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru gminy Brzesko o nazwie „Jasień – Nowy Świat”. 
- uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa. 
(Pkt. 27 – 28 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR.) godz. 13.00  

 
28. Podjęcie postanowień w sprawie nieuzgodnienia: 

•••• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ dla 
obszaru - DĘBNO 

•••• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ dla 
obszaru Klikuszowa (dla obszarów – KLIKUSZOWA 1 i KLIKUSZOWA 2), 

•••• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ dla 
obszaru Dursztyn (dla obszarów – DURSZTYN 1 i DURSZTYN 2), 

•••• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ dla 
obszaru Lasek (dla obszarów – Lasek – 1, Lasek – 2 i Lasek – 3), 

•••• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ dla 
obszaru Długopole (dla obszarów – Długopole 1 i Długopole – 2) 

•••• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ dla 
obszaru „Morawczyna” 
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•••• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ dla 
obszaru „Rogoźnik”. 
 

29. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


