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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 2 lutego 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 12:30 
 

OBSZAR P. J .KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

1. Informacja w sprawie ramowego harmonogramu oraz organizacji prac nad aktualizacją/ 
opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. 
Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 12:30 

 
2. Informacja w sprawie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Stanowiska dotyczącego zmiany zakresu  

i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.  
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Krynicy Zdroju na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022  z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
7. Podjęcie postanowień w sprawie: 

− pozytywnego zaopiniowania inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej 1436K Brzesko – 
Jadowniki – Okocim (ul. Witosa – klasy technicznej Z) w m. Jadowniki”, 

− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz 
z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ulice Jesionową”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały 
Dunajec”, 

− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi publicznej 
gminnej K540256, na działkach nr 719/2, 1257, 1258, 1330, obr. Borzęta, jedn. ewid. 
Myślenice obszar wiejski”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Łącko – Część „A” obejmującej część działki ewidencyjnej nr 620/1 w Kiczni 
oraz część działki ewidencyjnej nr 1123 w Zabrzeży, 
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− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Łącko – Część „B” obejmującej część działki ewidencyjnej nr 438/2 w Kadczy 
oraz część działki ewidencyjnej nr 395/1 w Zarzeczu, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kocmyrzów - Luborzyca, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa – Kurów, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, 
Podwilk, dla obszaru „Orawka-34”. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
8. Informacja w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowego, finansowego i nazwy zadania 

inwestycyjnego pn. „Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz 
pozytywnych postaw XXI wieku” zamiast wcześniejszych dwóch odrębnych zadań  
i konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego. 
Pkt ref. P. K. Markiel – Dyr. KD, godz. 12:50 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej w 2017 roku w zakresie „Szkolenia klubowego reprezentantów Małopolski 
do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”. 
Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS, godz. 13:00 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej - pn.  
„Małopolska na sportowo”. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację  
w 2017 roku małopolskiego projektu „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
 
 

12. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę  odcinka drogi 
wojewódzkiej  Nr 776 od granic administracyjnych miasta Krakowa do zakresu inwestycji 
zrealizowanej przez ZDW w ramach zadania „Modernizacja DW 776 Kraków - Proszowice  
– Ostrów”. 
Pkt ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie, godz. 13:15 
 

13. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. „Obwodnica 
Skawiny-Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953”. 

  

14. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


