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 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

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

 
 
 
 
 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  

w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, 
w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu 
osób starszych. 

 (Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 11.00 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1762/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Grupy roboczej  
ds. problemów wdrożeniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz w sprawie uchylenia uchwały  
nr 397/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie 
powołania Grupy roboczej do spraw regionalnego programu operacyjnego na lata 2014 – 
2020. 

 (Ref. P. M. Strutyńska – Łasak – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.10 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 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. 
 (Pkt 3 – 6 ref. P H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.15 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach 
działań objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, 
zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.  

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia formularza umowy o dofinansowanie  

w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy objętych Priorytetem 4 
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, zawartym w Programie 
Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  
Nr 223/17 z dnia 16 lutego 2017 r. 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”.  

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy 
o ochronie przyrody, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 (Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 11.30 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok 

w działach 010, 600, 750, 758, 801, 853, 900, 921. 
 (Pkt 8 – 9 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.35 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej Dyrektorowi 

Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.  
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1028/11 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Małopolskiej Rady 
Gospodarczej. 

 (Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 11.45 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. aneksu nr 1  

do umowy użyczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych. 
 (Pkt 11 – 13 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11.50 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. umowy 

użyczenia elektrycznego zespołu trakcyjnego EN77-001. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. umowy 

użyczenia elektrycznego zespołu trakcyjnego EN77-002. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania badań odnoszących się do oceny laboratoryjnej, 

oceny plonowania i oceny polowej regionalnych odmian zbóż, utrzymania w stanie 
żywym i rozwoju kolekcji roślin stanowiących Małopolski Bank Genów Roślin 
Uprawnych w Grodkowicach (MBGRU) oraz opracowania i udostępnienia rolnikom 
ekologicznym informacji odnoszących się do badań z zakresu ochrony różnorodności 
biologicznej w rolnictwie małopolskim. 

 (Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12.00 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 520/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór 
realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce, w 2017 r. 
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 (Ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 12.05 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy 
o ochronie przyrody realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego.  

 (Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12.10 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1105/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 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 IX Osi 
Priorytetowej Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach IX Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 
9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, z póżn. zm. 
 (Ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12.15 

 
18. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Z piosenką i tańcem przez 10 lat 
UTW”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Chrzanowie na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 (Pkt 18 – 20 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.20 

 
19. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe pn. „Zdrojowa Orkiestra Dęta 
– nagranie demo”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.  

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego  

im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki  
nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2017 r. 

 
21. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja II Zakopiańskiego Charytatywnego 
Maratonu Badmintona” przez Uczniowski Klub Sportowy „Orły” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zakopanem, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12.35 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023, z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt 22 – 30 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.40 
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23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

Programu Rewitalizacji do roku 2023, Gminy Wiśniowa z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

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

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Programu 

Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016–2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020, z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
30. Podjęcie postanowień w sprawie: 

− zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej do 
parametrów drogi publicznej od działki ew. nr 2/4 w miejscowości Kokotów do działki 
ew. nr 672 w miejscowości Brzegi”, 

− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zakliczyn, 

− zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr K250221 
„Wola Dębińska – Zielona”, rozbudowa drogi gminnej nr K2500269 „Wola Dębińska Koło 
Wołka” oraz rozbudowa drogi gminnej nr K250212 „Wola Dębińska – Zajazie” wraz ze 
skrzyżowaniami między tymi drogami”, 

− zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K601550 
– ul. Lawendowa w miejscowości Zielonki”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice- Plan Nr 2”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Zembrzyce. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Krakowskiej 

Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie. 
(Pkt 31 – 33 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12.50 
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32. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. 

 
34. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


