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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 12 stycznia 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
1. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 23 stycznia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków  
na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. Media Audiowizualne. 
(Pkt 1 - 2 ref. P. K. Markiel - Dyr. KD) godz. 10.00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pana Marka Lasoty  

na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”  
w Krakowie.  

 
3. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 23 stycznia br.: 

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

 (Pkt 3 – 4 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 10.15 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2017 roku  
pn. „Małopolska Gościnna”. 

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie Listu poparcia 

dla projektu BGI: Baltic Game Industry – Empowering a Booster for Regional 
Development (Bałtycki Przemysł Gier – Wzmocnienie przyspieszenia dla regionalnego 
rozwoju) ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Interreg Baltic Sea 
Region.  

 (Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10.30 
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OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
6. Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały SWM w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. 
w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej 
uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia  
30 września 2013 r. 

 (Pkt 6 – 10 ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 10.40 
 
7. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 23 stycznia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza  
dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. 
oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r. 

 
8. Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały SWM w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 
9. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 23 stycznia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw.  

 
10. Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję SWM w dniu 23 stycznia br.: 
 Podjęcie apelu w sprawie prowadzenia polityki energetycznej państwa wspierającej 

niskoemisyjne ogrzewanie budynków indywidualnych. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Sanatorium Uzdrowiskowego 

„Abaton” Spółdzielnia Pracy, o zmianę we wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 (Pkt 11 – 12 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 11.00 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

„Karabela” Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu, dla Domu Wczasowego „Karabela” 
w Rabce – Zaryte, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne.  

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 714/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 1. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Gospodarka wiedzy. 

 (Pkt 13 – 21 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11.05 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 716/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 3. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Przedsiębiorcza Małopolska. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 922/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna polityka energetyczna. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 717/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Ochrona środowiska. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 558/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 7. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura transportowa. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 559/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 721/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny społecznie. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 722/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 10. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i kompetencje. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 927/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 12. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura społeczna. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań:  
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie  
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa  
i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  

 (Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.15 
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Koniusza na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 (Pkt 23 - 26 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz.11.20 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
25. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Gen. Bora – Komorowskiego -  Rejon Koncentracji Usług”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Zakrzów, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 52  
wraz z rozbiórką istniejących dwóch mostów oraz budowa nowych obiektów 
inżynierskich w km 48+857 oraz w km 48+962 przez potok Kleczanka w miejscowości 
Klecza Dolna, gmina Wadowice, powiat wadowicki. Początek inwestycji w km 48+753,80, 
koniec inwestycji w km 49+098,33”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa odcinka ul. Jagodowej  
w Nowym Sączu na odcinku 434 mb.”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Glogera na działkach 
336/1, 9/1, 8/2,173/1,173/2, 174/1, 174/2, 175/3, 175/5, 175/7, 175/9, 176/1, 176/3, 177/1, 
177/4, 177/3, 261/5, 265/2, 266, 267/1 obr. 30 Kowodrza w Krakowie, DW 794 odc. 240". 

 
 
26. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu – etap B. 
 

27. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


