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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 23 lutego 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 
 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerstwa pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Partnerem wiodącym projektu „STOB regions – Succession and Transfer 
of Business in Regions” („STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach”). 
(Pkt 1 – 3 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10.00 

 
2. Informacja nt. współorganizacji przez Województwo Małopolskie XVII Festiwalu Nauki  

i Sztuki w Krakowie. 
 
3. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania udzielenia koncesji na wytwarzanie 

paliw ciekłych przedsiębiorcy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą: 31-323 Kraków,  
ul. Opolska 114. 

 
4. Informacja nt. wyboru renomowanych wydarzeń odbywających się w Małopolsce  

w ramach projektu „Małopolska. Wszystko gra!” oraz wysokości wynagrodzenia z tytułu 
zakupionych usług promocyjnych. 

 (Ref. P. G. Prokocka – Kazek – Dyr. MM) godz. 10.15 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu wykonawczego do Programu 

Strategicznego „Włączenie Społeczne” pt. „Rekomendacje do prowadzenia placówek 
wsparcia dziennego na terenie Małopolski”.  

 (Pkt 5 - 6 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 10.25 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Wojewodą Małopolskim w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu 
państwa. 

 
7. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków,  
w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 (Pkt 7 - 8 ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 10.40 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej 
Kraków, w okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zakazów  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Geovita S.A. w Warszawie,  
dla Centrum Zdrowia Urody i Rekreacji „Geovita” w Krynicy - Zdrój, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  

 (Pkt 9 – 11 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 10.50 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Mateusza Skonecznego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Willa Zosieńka” Mateusz Skoneczny  
dla „Willi Zosieńka” w Muszynie o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać 
się turnusy rehabilitacyjne. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Polskie Tatry S.A. z siedzibą  

w Zakopanem dla Hotelu „Tatry” w Małym Cichym, o wpis do rejestru ośrodków,  
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
12. Podjęcie decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i orzekającą o solidarnej 

odpowiedzialności komplementariusza za zobowiązania wynikające z decyzji  
w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich i budżetu 
państwa. 
(Ref. P. M. Łasak – Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.00 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej 

Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 
poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
(Pkt 13 – 19 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.10 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej 

Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020.  

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-

0225/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych  
na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską 
Kraków, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-

0374/16 pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś” 
złożonego przez Gminę Wielka Wieś, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - 
Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla  
6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty 
większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

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

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-050/16  
w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona 
różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności 
biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 175/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków 
edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

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

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój 
kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ 
projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu 
B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących 
uczniów ze specjalnymi potrzebami. 
(Pkt 20 – 22 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11.30 

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

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. 
rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 lipca 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 9 Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: A. 
działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ 
projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną 
opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. 
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23. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe pn. Galicjaner Sztetl. Koncerty 
pod Bimą na podstawie oferty złożonej w trybie dyr. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 23 - 25 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11.45 
 

24. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe pn. „Wydanie albumu 
„SZYNWAŁD – TAK BYŁO. Historia Szynwałdu na starych fotografiach i dokumentach” 
wraz z organizacją spotkania promującego album”. 

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

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe pn. „Projekt graficzny albumu 
fotograficznego autorstwa Agnieszki Traczewskiej pt. ‘Powroty. Jorzeity Wielkich 
Cadyków w Polsce’”. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Kultura i Sport złożonej  

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

 (Pkt 26 - 27 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12.00 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego „Zarabie” 

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

 
28. Informacja nt. propozycji zapisów w Planie Działania PO WER na rok 2017. 
 (Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12.10 
 

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

Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 (Pkt 29 – 35 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12.20  
 
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

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

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

Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce z planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

Programu Rewitalizacji dla Gminy Skrzyszów na lata 2016 - 2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
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33. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego: Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 
2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szaflary na lata 2016-2023, 
Aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, Gminnego Programu 
Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Chrzanów, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022, 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rytro na lata 2016-2023. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
34. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – działka Nr 1158 i część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej, 
działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 
778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1  
w Bobowej, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa skrzyżowanie 
DK79 w km 359+375 z drogą gminną 601652K w miejscowości Kochanów”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Brzezie – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 
K w kierunku południowym, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bolechowice – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej 
nr 2128 K w kierunku południowym, 
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przeciszów, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Prokocim – Obszar Parkowy”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamienica – wieś Zalesie działki Nr 183 i Nr 169/1,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamienica – działki Nr 563/2 i 578/3, część działki Nr 589 (działka Nr 589/2  
wg nowego podziału) i działka Nr 590, część działek Nr 931/1, 931/2, 967 w Zbludzy,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamienica – działka Nr 930, część działki Nr 1848, część działki Nr 2419, część 
działek Nr 983 i 1040 w Zalesiu. 

 
35. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica –  działka Nr 968/1, część działki  
Nr 1776/1, działka Nr 5042/12 i część działki Nr 5042/11, część działki nr 56/2, część 
działki Nr 261/2 w Kamienicy. 

 
36. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


