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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu  12 września 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 

 
 

OBSZAR J. KRUPY - MARSZAŁAKA WM. 
 

1. Informacja dotycząca powierzchni wynajmowanej na potrzeby UMWM. 
 (Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok 
w działach 010, 150, 600, 700, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 855, 900, 921, 925. 
(Pkt. 2 – 3 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:10 
 

3. Informacja dot. zmiany uchwały Nr 1256/17 ZWM z dnia 10/08/2017 w sprawie udzielenia 
poręczenia spłaty kredytu obrotowego zaciąganego na bieżącą działalność przez 
Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. 
 

OBSZAR G.LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych  
z siedzibą w Krakowie pn. „Forum Inicjatyw Pozarządowych”, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 (Pkt. 4 - 6 ref. P.W.Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:20 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagrody Marszałka 
Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego „Kryształy Soli” – XIII edycja, rok 2017. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagrody Samorządu 
Województwa Małopolskiego dla Osób działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus 
Hominum” – XII edycja, rok 2017. 
 

7. Podjęcie postanowień w sprawie: 
-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon ulicy Przewóz”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Nowy Wiśnicz, obejmującej miejscowość Połom Duży – obszar/etap A, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Uzdrowisko Krynica Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM), 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy 
Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 965 na odcinkach: odcinek nr 1 - od km 2+444 odc.ref.170 do km 0+132 



2 

 

odc.ref.180, odcinek nr 2- od km 1+930 odc.ref.190 do km 0+084 odc.ref.200, odcinek nr                  
3- od km 3+152 do km 3+919 odc.ref.210, odcinek nr 4 - od km 4+374 do km 4+957 
odc.ref.210, odcinek nr 5 - od km 5+199 do km 5+919 odc.ref.210, odcinek nr 6 - od km 
6+029 odc.ref.210 do km 0+091 odc.ref.220, odcinek nr 7 - od km 0+300 do km 2+226 
odc.ref.220, odcinek nr 8 - od km 1+777 do km 2+683 odc.ref.230, odcinek nr 9 - od km 
0+113 do km 0+625 odc.ref.240 oraz odcinek nr 10 - od km 1+343 do km 1+520 odc.ref.240 
w miejscowościach Łąkta Górna, Żegocina, Rozdziele, Laskowa, Młynne, Łososina Górna, 
Limanowa”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa etap A. 
(Pkt. 7 – 8 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz.11:30 
 

8. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego uzgodnienia 
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno. 

 
OBSZAR L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
9. Informacja w sprawie prefinansowania wydatków projektu pn. „m_MSIT-mobilny 

Małopolski System Informacji Turystycznej” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 
realizowanego przez Departament Turystyki i Sportu oraz Biuro Cyfryzacji UMWM. 
(Ref. P. D. Skotnicka – Zastępca Dyr. Dep. TS) godz. 11:40 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac  o charakterze twórczym 
przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Naczelnego  i Artystycznego Teatru im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
(Pkt. ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:50 

 
 

OBSZAR W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

11. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dniu 25 września 2017 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/486/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające 
według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań Samorządu Województwa 
Małopolskiego, wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
(Pkt. 11 - 13 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12:00 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 392/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie udzielenia w roku 2017 dofinansowania 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących  
w dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu przepisów  
z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 
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13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony  
i promocji zdrowia pn. „W drodze po zdrowie” na podstawie oferty złożonej  w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli 
związanych z umowami dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację w roku 2017 zadań określonych w budżecie 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt. 14 – 15 ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca  Dyr. Dep. SR) godz. 12:10 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu prowadzenia pomiarów 
porównawczych dostępnych na rynku urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza  
w sezonie 2017/2018”. 
 

OBSZAR S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 816/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach I Osi 
Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” z późn. zm. 
(Pkt. 16 – 17  ref. P.E. Łydka – Z-ca  Dyr. MCP) godz. 12:20 

 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu: A. 
kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia   
 

18. Podjęcie postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., znak: FE-I.3160.26.6.2016 oraz 
poprzedzającej ją decyzji z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: FE-I.3160.26.6.2016  
w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich – Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 
(Pkt. 18 – 22 ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz.12:30 
 

19. Podjęcie postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., znak: FE-I.3160.27.6.2016 oraz 
poprzedzającej ją decyzji z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: FE-I.3160.27.6.2016  
w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich – Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie 
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20. Podjęcie postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., znak: FE-I.3160.29.6.2016 oraz 
poprzedzającej ją decyzji z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: FE-I.3160.29.6.2016  
w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich – Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-019/17  
w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian 
klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, 5.1 Ochrona 
środowiska; 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym; Typ projektu D: 
Przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w 
ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 
Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

23. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


