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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

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

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Informacja nt. wniosku Burmistrza Gminy Kęty o przekazanie nieruchomości położonej 

w Bulowicach, będącej własnością Województwa Małopolskiego.  
 (Pkt 1 – 3 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 10.00 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu podziału nieruchomości 

składającej się z działek nr 4532/1, 5750, 5751, 5752 położonych w miejscowości 
Bulowice, gm. Kęty.  

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie zamiany 

nieruchomości pomiędzy Gmina Kęty a Województwem Małopolskim.  
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumień w sprawie współpracy w ramach 

przedsięwzięcia Małopolska Noc Naukowców 2017.  
 (Pkt 4 – 7 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10.10 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania partnerstwa regionalnego projektu  „STOB 
regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach” („STOB regions – Succession and 
Transfer of Business in Regions”). 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2031 dla Miasta Limanowa”. 
 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie zmiany koncesji na magazynowanie paliw ciekłych 

przedsiębiorcy: OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o. o. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 996/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Województwa Małopolskiego oraz do składania oświadczeń woli  
i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych dla kierownika zamawiającego. 

 (Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 10.20 
 
9. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 27 marca br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok 

w dziale 150, 600, 750, 758, 851, 853, 855, 900, 921. 
 (Pkt 9 - 10 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.25 
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10. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 27 marca br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Małopolskiego. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
11. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 27 marca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2016 r. Małopolskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.  
 (Pkt 11 – 12 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 10.35 

 
12. Podjęcie uchwały 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. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania końcowego z realizacji 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO). 
 (Pkt 13 – 14 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 10.50 
 
14. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu części dotacji rozwojowej w kwocie 43 392, 96 zł 

wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
wykorzystanej z naruszeniem procedur, a przyznanej umową nr MRPO.02.01.01-12-6-
0354-829-10 i wypłaconej wnioskiem o płatność nr MRPO.02.01.01-12-6-0354-829-
10/WP/01. 

 
15. Informacja nt. złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego (dotyczy projektu: 

MRPO.01.02.00-12-068/10 pn. Budowa Geograficznych Systemów Informacji 
Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim). 
(ref. P H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.00 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 787/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 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 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy 
projektu: 
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz 
kompetencji informatycznych,  
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania 
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, 
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
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(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną  
z późn. zm.  

 (Ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11.10 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi  
dla kultury ludowej” dla Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa, 
Oddziału Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów.  

 (Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11.15  
 
18. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas Mistrzostw Małopolski  

w szermierce o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego. 
 (Pkt 18 – 20 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 11.20 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Małopolski Okręgowy 

Związek Szermierczy z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 27 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków, zmienionej uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r.,  
nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r., nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014 r.,  
nr III/28/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. oraz nr XXII/321/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 (Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11.30 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 

 (Pkt 22 – 31 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.35 
 

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

Programu Rewitalizacji dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Piwniczna Zdrój do roku 2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

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

Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

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

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

Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz 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 Wolbrom na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
30. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Biskupice, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogowego układu 
komunikacyjnego polegająca na budowie dróg kategorii gminnej, klasy lokalnej, 
wiaduktu nad drogą krajową DK94 w km 1-556.3, infrastruktury drogowej (kanalizacji 
opadowej, oświetlenia ulicznego), przebudowie fragmentu drogi DK94 w km: 1+086.3 do 
1.375.90 wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia (sieci: elektrycznych, 
teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) w rejonie ulicy: Krakowskiej (DK94) 
w Wieliczce”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamionka Wielka – we wsi Kamionka Wielka. 

 
31. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna.  
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Małopolskie  

do ogólnoeuropejskiej kampanii pn. „Tydzień z Internetem 2017”. 
 (Ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 11.50 
 
33. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


