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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 16 lutego 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 
 

OBSZAR P. J.KRUPY -MARSZAŁKA WM 
 

1. Informacja w sprawie działań podjętych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. mających na 
celu przejęcie obsługi większej ilości tras, w tym trasy SKA2 oraz zapewnienia pełnego 
zabezpieczenia kadrowej spółki. 
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK  oraz P. R. Rębilas – Prezes Spółki Koleje Małopolskie)                           
godz. 11:00  

 
2. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu  27 lutego br. : 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  
w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926. 
(Pkt. 2 – 3 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:15 
 

3. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu  27 lutego br. : 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia trybu zbywania lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Województwa Małopolskiego. 
(Pkt  4 - 5 ref. P.R.Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz.11:30 

 
5. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 

pod firmą Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. zwołanego na dzień 22 lutego 2017 r. 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 

Gminą Niepołomice, Gminą Drwinia, Gminą Szczurowa dotyczącej wspólnego 
przygotowania zadania p.n. „Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie 
gminy Niepołomice, gminy Drwinia oraz gminy Szczurowa”. 
(Pkt. 6 – 7  ref. P. M. Maj – p. o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11:40 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współdziałaniu pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Miastem Kraków dotyczącego współpracy przy realizacji 
przedsięwzięcia p.n. „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci 
wspomagającej sieć  TEN-T: zadanie 1 „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 od 
skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granica 
administracyjnych miasta Krakowa”, zadanie 2 „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 
776 w m. Prusy”. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą KAPLICZKI 
MAŁOPOLSKI_2017 dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa 
małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa 
małopolskiego. 
(Pkt. 8 - 9 ref. P.K.Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11: 50 

 
9. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu  27 lutego br. : 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze województwa małopolskiego. 

 
OBSZAR P. W.KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na wsparcie w 

2017 roku realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programu pn. Program 
zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce. 
(Pkt. 10 – 19  ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12:00 
 

11. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu  27 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu pn. Program 
zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na wsparcie w 
2017 roku realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programu polityki zdrowotnej 
pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 
Małopolsce. 
 

13. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu  27 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu polityki zdrowotnej 
pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 
Małopolsce. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Caritas Diecezji Tarnowskiej, dla 

Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas 
Diecezji Tarnowskiej, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki POLSKIE TATRY S.A., dla 
Pensjonatu „Telimena” w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zbigniewa Wiergowskiego 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Wiergowski Ośrodek 
Profilaktyki Zdrowia i Rehabilitacji „Willa Luboń Wielki” w Rabce - Zdrój, o zmianę we wpisie 
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Sanatorium Uzdrowiskowego 
„Budowlani” Maria Gonciarz, Wioleta Gonciarz - Jeziorek Spółka Jawna, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  
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18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób 
Niepełnosprawnych”, przyjęcia regulaminu Konkursu i powołania Komisji Konkursowej do 
oceny wniosków złożonych w ramach Konkursu. 

 
19. Informacja w sprawie kosztów budowy nowego pawilonu Ginekologiczno-Położniczego w 

Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu dokonującego kategoryzacji polnych 
obwodów łowieckich w zasięgu terytorium województwa małopolskiego. 

          (Pkt. 20 – 21 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12:20 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa 

Małopolskiego do prac zespołów dokonujących kategoryzacji obwodów łowieckich leśnych 
w zasięgu terytorium województwa małopolskiego. 
 

OBSZAR P. S.SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

22. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.39.4.2016 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Sączu. 
(Pkt.  22 – 25  ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12:30 
 

23. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.37.5.2016 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Sączu. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 
1020/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” oraz upoważnień 
pracowników realizujących zadania w zakresie środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa” oraz środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 
międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia formularza umowy o dofinansowanie oraz 

formularza aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie 
zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i 
Morze na lata 2014-2020 w zakresie działań „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie 
przygotowawcze”. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Borzęcin na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwanowice na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Świątniki Górne z planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa i strategią rozwoju województwa. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2017 - 2023 z planem zagospodarowania 
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przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Limanowa z planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa i strategią rozwoju województwa. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2016 - 2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Programu 
Rewitalizacji Gminy Mszana Dolna na lata 2017 - 2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt. 26 – 33  ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR) godz.12:40 

 
OBSZAR P. G.LIPCA - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
33. Podjęcie postanowień dot.: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska,  

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra,  

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2012K Bieżanów – Grabie w km 3+300,00 – 5+350,00 wraz z budową nowego przepustu 
w miejsce istniejącego o nr JNI 01012817”, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Skawiny 
– nowej drogi krajowej na odcinku do skrzyżowania z ul. Energetyków do drogi krajowej 
nr 44 wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 
44 oraz niezbędną infrastrukturą w m. Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, 
województwo małopolskie”, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi – ul. Niwa 
Monowicka – od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odc. A-B) oraz od km 0+000,00 do km 
0+084,00 (odc. C-D) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Niwa 
Monowicka w Oświęcimiu na odcinku kolidującym z budową Inkubatora 
Przedsiębiorczości i Infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej”,  

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Moszczenica, 

- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i Gminy Olkusz w południowej części gminy dla terenów 
położonych w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: 
- II – G – Zawada i II – H –Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”. 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Rynek zachód  w Niepołomicach. 
 

34. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 


